


 
           Nº 10 ǀ julho-dezembro de 2018 
                       ISSN 2319-0698 
 

 

Editor Responsável 

Luiz Salgado Neto 

 

Revisão 

Renata dos Santos Ferreira 

 

Diagramação 

Luiz Salgado Neto 

Renata dos Santos Ferreira 

 

Capa 

Luiz Salgado Neto 

Imagem: 
Ícones de Internet. 

Fonte: Wikimedia Commons 

 

Conselho Editorial 

Aline Torres 

Cadu Marconi 

Luiz Salgado Neto (Presidente) 

Rodrigo Luiz Nascimento Lobo 

 

Pareceristas – Acesso Livre nº 10 

 
Alexandra Lima da Silva 

Ana Lúcia de Faria e Azevedo 

Anderson Ricardo Trevisan 

Angela Maria Carrato Diniz 

Arthur Scatolini Menten 

Carlos Eduardo Albuquerque Miranda 

Carlos Eduardo Rebuá Oliveira 

Débora Vieira de Almeida 

Douglas Mota Xavier de Lima 

Emerson Affonso da Costa Moura 

Érico Melo de Abreu 

Flávia Beatriz Ferreira de Nazareth 

Flavio Marcos de Souza 

Flávio Vilas-Bôas Trovão 

Giovani da Silva Corralo 

Hadassah Laís Santana 

Heleno Taveira Torres 

Ivan Lima Gomes 

Jair Antonio Krassuski 

José Carlos Souza Araujo 

Lia Machado Fiuza Fialho 

Lucas Suzigan Nachtigall 

Luciene Lessa Andrade 

Marco Túlio Rodrigues Vilela 

Maria Elisabeth Kleba da Silva 

Mauro Araújo Câmara 

Milena Hoffmann Kunrath 

Potiguara M. da Silveira Jr. 

Ramofly Bicalho dos Santos 

Rosilene Paiva Marinho Sousa 

Tânia Saraiva de Melo Pinheiro 

Veruska Sayonara de Góis 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ACESSO LIVRE é uma publicação eletrônica 
semestral da Associação dos Servidores do 
Arquivo Nacional ‒ ASSAN. 
Diretoria biênio 2017-2018 
Presidente: Rodrigo Mourelle 
Vice-presidente: Cadu Marconi 
Secretário: Joelton Batista  
Tesoureiro: Luiz Fernando Ferreira 
Suplentes: Anderson Martins e José Mario 
Magalhães 
 
Praça da República, 173, bloco E, térreo 
Centro ‒ Rio de Janeiro ‒ RJ ‒ CEP 20211-350 
Tel.: (55-21) 2179-1331 
https://revistaacessolivre.wordpress.com 
revista.acessolivre@gmail.com



Acesso Livre n. 10   jul.-dez. 2018 

2 

 

Sumário 
 

 

Apresentação ........................................................................................................................3 
Luiz Salgado Neto 

 
 

Dossiê Tecnologia, Informação e Democracia 
 

 
1. A Internet das Coisas no Brasil: estado da arte e reflexões críticas ao fenômeno................5 

Eduardo Magrani 
 

 
2. Mídias e interculturalidade: uma relação urgente para a educação étnico-racial e de 
gênero através das redes sociais..........................................................................................28 

Carla Silva Machado, Keite Silva de Melo e Mirna Juliana Santos Fonseca 
 

 
3. A [in]eficácia da Lei de Acesso à Informação no âmbito da Prefeitura de Piúma-ES...........48 

Germano Santos Fragoso 
 

 
Artigos Livres 

 
 
4. Quando as luzes se apagaram: a Grande Guerra de 1914-1918.........................................63 

Marco André Balloussier 

 
5. História e Geografia: contextualização e percepções do ensino no Brasil..........................93 

Daniela Teles da Silva 

 
6. Licitações fraudulentas e Programa de Compliance – Novas Tendências.........................112 

Luciano Barreto Silva, Angélika Souza Veríssimo da Costa, Emmanuele Bandeira de 

Moraes Costa e Isabele Bandeira de Moraes D’Angelo 



Acesso Livre n. 10   jul.-dez. 2018 

3 

 

Apresentação 

 

É com grande satisfação que publicamos o décimo número da revista Acesso 

Livre, periódico mantido pela Associação dos Servidores do Arquivo Nacional – 

ASSAN. A temática escolhida para compor o dossiê do presente número é “Tecnologia, 

Informação e Democracia”. 

Vivemos em um mundo em que as tecnologias de informação atingiram 

patamares inéditos, tanto nas inovações técnicas quanto no papel que cumprem em 

diversos âmbitos sociais, políticos e culturais. Diante disso, com o tema proposto, o 

periódico pretendeu apresentar discussões sobre como o advento de novas tecnologias e 

o surgimento de um novo olhar para a importância do acesso à informação podem 

contribuir para a ampliação da participação política, promoção da cidadania, garantia de 

direitos, transparência pública, organização da sociedade civil, fiscalização de agentes 

públicos, dentre outros aspectos correlatos. 

Abordando cada tópico em particular ou a interação entre eles, a presente edição 

da Acesso Livre conta com artigos interessantes e que podem ensejar novas discussões 

sobre os objetos tratados. 

Eduardo Magrani discute a questão da Internet das Coisas (Internet of Things – 

IoT) no Brasil, ressaltando como a interação contínua entre dispositivos inteligentes, 

sensores e pessoas aponta para o número crescente de dados que são produzidos, 

armazenados e processados, e como essa dinâmica altera nosso cotidiano sob diversos 

aspectos. Magrani ressalta, por um lado, os benefícios proporcionados pela IoT, mas, 

por outro, alerta para a necessidade de proteção da privacidade e da segurança de dados 

pessoais e profissionais. 

Já o artigo de Carla Silva Machado, Keite Silva de Melo e Mirna Juliana Santos 

Fonseca traz aos leitores uma discussão sobre como práticas pedagógicas voltadas para 

uma proposta intercultural podem ter nas mídias um suporte para tratar em sala de aula 

questões envolvendo gênero e relações étnico-raciais. As autoras realizam uma análise 

interessante sobre a possibilidade de, a partir das práticas midiáticas que envolvem as 

redes sociais, levar para a escola discussões sobre esses temas. 

Quanto à relação entre informação e democracia, Germano Santos Fragoso 

apresenta-nos um artigo em que analisa a questão do direito de acesso à informação no 

âmbito da Prefeitura de Piúma, no estado do Espírito Santo. Partindo da premissa de 

que a lei nº 12.527/2011, a Lei de Acesso à Informação (LAI), é um importante 
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instrumento de combate à corrupção, de fortalecimento do controle social e de 

cidadania, e que permite um aprimoramento da democratização das relações 

governamentais com a sociedade, o autor empreende uma análise crítica de como a LAI 

é aplicada no município estudado. 

 Na seção de artigos livres, temos três importantes contribuições. Marcando o 

centenário do fim da Primeira Guerra Mundial, Marco André Balloussier nos apresenta 

uma breve análise do conflito. Além de dar atenção às grandes questões políticas em 

jogo e apresentar momentos decisivos na conflagração, o autor aborda também a 

experiência cotidiana das pessoas comuns diante do drama da guerra. Assim, o artigo 

proporciona tanto um olhar sobre a magnitude da guerra, que causou impactos políticos 

grandiosos (alterando fronteiras e o cenário geopolítico, abalando impérios e 

destronando monarquias seculares), quanto nos traz o olhar de soldados, operários e 

estudantes. 

 O artigo de Daniela Teles da Silva apresenta uma discussão sobre o ensino de 

História e Geografia no Brasil desde 1964. Por meio de contextualização histórica, 

identificando as mudanças educacionais que ocorreram ao longo dos anos, a autora 

apresenta e compara a trajetória e a efetivação dessas disciplinas no país. 

 Já a contribuição de Luciano Barreto Silva, Angélika Souza Veríssimo da Costa, 

Emmanuele Bandeira de Moraes Costa e Isabele Bandeira de Moraes D’Angelo realiza 

uma análise sobre as práticas de licitações fraudulentas no Brasil e apresenta a prática 

de bid rigging, combatida pelo Compliance empresarial em destaque no cenário 

político-social brasileiro atual. 

 Desejamos a todos uma ótima leitura! 

 

Luiz Salgado Neto 
Editor da Revista Acesso Livre 

Doutor em História Comparada pela UFRJ 

Mestre em História pela UFF 
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Resumo: A interação contínua entre dispositivos inteligentes, sensores e pessoas aponta 

para o número crescente de dados que são produzidos, armazenados e processados e 

alteram nosso cotidiano sob diversos aspectos. O contexto recente de Internet das Coisas 

(IoT) pode proporcionar benefícios econômicos ao Estado e a empresas, bem como 

comodidade aos consumidores. Em contrapartida, a crescente conectividade acarreta 

desafios significativos nas esferas de proteção da privacidade e segurança dos dados, tanto 

pessoais quanto profissionais. Este artigo aborda alguns desses desafios e organiza 

informações fundamentais para melhor entendimento sobre este cenário cada vez mais 

marcado pela hiperconectividade e que serve de base para a construção de um Plano 

Nacional de Internet das Coisas no Brasil. 

 

Palavras-chave: Internet das Coisas; informação; tecnologia. 

 

The Internet of Things in Brazil: state of the art and critic reflections on the 

phenomenon 

 

Abstract: The continuous interaction between intelligent devices, sensors and people 
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Eduardo Magrani 
Doutor e mestre em Direito 

Constitucional e Teoria do Estado pela 
Pontifícia Universidade Católica do Rio 

de Janeiro. Senior Fellow na 

Universidade Humboldt de Berlim, no 
Alexander von Humboldt Institute for 

Internet and Society (HIIG). 

Coordenador do Instituto de Tecnologia 
e Sociedade do Rio de Janeiro (ITS Rio). 

Professor de Direito e Tecnologia e 

Propriedade Intelectual da FGV, IBMEC e 
PUC-Rio. Advogado atuante nos campos 
de Direitos Digitais, Direito Societário e 

Propriedade Intelectual. Autor de 
diversos livros e artigos na área de 

tecnologia e propriedade intelectual. 

 
Internet das Coisas no Brasil: 
estado da arte e reflexões críticas ao 
fenômeno 
 
 
 
 

 

 
 



Acesso Livre n. 10   jul.-dez. 2018 

6 
 

our daily lives in various aspects. The recent Internet of Things (IoT) context can provide 

economic benefits to the state and business, as well as convenience to consumers. On the 

other hand, increasing connectivity poses significant challenges in the areas of privacy and 

data security protection, both personal and professional. This article addresses some of 

these challenges and organizes key information for a better understanding of this scenario 

that is increasingly marked by hyperconnectivity and which serves as the basis for building 

an adequate Internet of Things in Brazil. 

 

Keywords: Internet of Things; information; tecnology. 

 

Introdução 

 

 tecnologia está mudando rapidamente a maneira como interagimos com o 

mundo à nossa volta. A fim de atender às mais novas demandas de 

consumidores, empresas estão desenvolvendo produtos com interfaces 

tecnológicas e com componentes do cenário de Internet das Coisas que seriam 

inimagináveis há uma década. 

Existem fortes divergências em relação ao conceito de Internet das Coisas (em 

inglês, Internet of Things – IoT),1 e não há consenso sobre um que seja capaz de abarcar a 

complexidade sócio-técnica do fenômeno. O que as definições de IoT têm em comum é que 

se concentram em como computadores, sensores e objetos interagem uns com os outros e 

processam as informações/dados em um contexto de hiperconectividade.2 De maneira geral, 

a IoT compreende um conjunto de objetos interconectados com a Internet e que cria um 

ecossistema de computação onipresente, com o objetivo de facilitar e trazer soluções a 

desafios cotidianos, a exemplo de soluções na área de saúde, mobilidade urbana e 

saneamento. 

                                                
1 É necessário salientar que a expressão Internet das Coisas se refere, basicamente, a objetos que contêm 

sensores conectados que captam e tratam informações. Tendo em vista a necessidade de despertarmos uma 

consciência (crítica) principalmente no público não especializado no tema, entende-se que, apesar de ser, de 

fato, menos técnica, essa nomenclatura atende melhor essa necessidade do que se pautarmos a abordagem nos 

conceitos técnicos de sensores e objetos rastreáveis. 
2 FTC STAFF REPORT, 2015. 

A 
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Todos os dias, “coisas” com capacidade de compartilhar, processar, armazenar e 

analisar um volume enorme de dados entre si são conectadas à Internet. Esta prática é o que 

une a IoT ao conceito de big data; termo utilizado para descrever mecanismos de 

organização de grandes quantidades de dados estruturados, semiestruturados ou não 

estruturados3 que potencialmente podem de ser explorados para obter informações. 

A combinação entre objetos inteligentes4 e big data alimenta um mercado lucrativo 

que irá alterar significativamente a maneira como vivemos.5 Algumas pesquisas estimam 

que, em 2020, a quantidade de objetos interconectados passará dos 25 bilhões, podendo 

chegar a 50 bilhões de dispositivos inteligentes.6 Projeções do impacto econômico global se 

aproximam de US$ 11 trilhões em 2025.7 

Por conta desse tipo de estimativa, a IoT tem recebido fortes investimentos do setor 

privado e também surge como solução para diversos desafios de gestão pública. A partir do 

uso de tecnologias integradas e do processamento massivo de dados, a IoT promete 

soluções inovadoras para problemas como poluição, congestionamentos, criminalidade, 

eficiência produtiva, entre outros. Além disso, poderá trazer inúmeros benefícios aos 

consumidores. Um exemplo disto é a utilização de sistemas de automação residencial que 

permitam que um consumidor, antes mesmo de chegar à sua residência, possa enviar 

mensagem aos seus dispositivos para que realizem ações, tais como abrir os portões, 

desligar alarmes, colocar música ambiente e alterar a temperatura da casa. 

Por outro lado, esses dispositivos conectados que nos acompanharão diária e 

constantemente irão coletar, transmitir, armazenar e compartilhar uma quantidade enorme 

de dados, muitos deles particulares e íntimos. Com o aumento exponencial da utilização 

destes dispositivos, é importante atentar para os riscos que isso pode trazer para a 

privacidade e segurança dos usuários. 

                                                
3 Dados semiestruturados são aqueles em que o esquema de representação está presente de forma explícita ou 

implícita, devendo ser feita uma análise do dado para que a sua estrutura possa ser identificada e extraída. Os 

dados não estruturados são aqueles que não possuem uma estrutura definida, normalmente caracterizados por 
documentos, textos, imagens, vídeos etc. Dados estruturados, por sua vez, são aqueles organizados em blocos 

semânticos (relações), provenientes de um mesmo grupo e possuindo as mesmas descrições, atributos, 

estrutura e formato. 
4 Vale dizer que nem todas as coisas conectadas são inteligentes. Quanto maior a autonomia e diversidade de 

habilidades, maior será sua inteligência. Para um aprofundamento no tema ler MAGRANI, 2018. 
5 FTC STAFF REPORT, 2015. 
6 BARKER, 2014. 
7 Cf. ROSE; ELDRIDGE; CHAPIN, 2015, p. 1 e 4. 
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Considerando esse cenário, este artigo visa esclarecer aspectos básicos sobre o 

fenômeno de IoT, sem a pretensão de esgotar todas as discussões sobre o assunto. Para 

atender a esse objetivo, analisa-se, em primeiro lugar, o potencial econômico e social da 

IoT em relação ao caso brasileiro. Em seguida, abordando-se o recente Plano Nacional de 

Internet das Coisas (Plano Nacional de IoT). Finalmente, trata-se dos aspectos negativos da 

IoT, a partir de reflexões críticas ao fenômeno com relação à privacidade e segurança 

cibernética. 

Reflete-se, ainda, sobre como dados oriundos de dispositivos interconectados 

podem oferecer riscos a direitos constitucionais dos usuários, a exemplo da privacidade e 

segurança, podendo expô-los a prejuízos dos quais não têm ainda plena consciência. Por 

isso, é fundamental que os consumidores estejam atentos a esses riscos e sejam ainda mais 

cuidadosos com seus dados em um ambiente de Internet das Coisas. Além disso, é 

importante que as regulações pensadas para esse ambiente não crie obstáculos 

desnecessários para o desenvolvimento econômico e tecnológico em andamento e, ao 

mesmo tempo, regule com eficácia essas práticas, visando coibir abusos e protegendo os 

direitos constitucionais vigentes.  

 

Benefícios econômicos, estatais e empresariais 

 

A IoT tem sido encarada com otimismo por setores da indústria, podendo se tornar 

um dos seus principais componentes econômicos nas próximas décadas. A estimativa de 

impacto econômico global vinculado ao cenário de IoT corresponde a mais de US$ 11 

trilhões em 2025.8 Em pesquisa realizada pela consultoria Accenture, estima-se que “a 

participação da economia digital no PIB do Brasil saltará dos atuais 21,3% para 24,3% em 

2020 e valerá cerca de US$ 446 bilhões (R$ 1,83 trilhão)”.9  

O Brasil está na posição de número 57 do índice de competitividade mundial10 

(World Competitiveness Yearbook), de 2016.11 O anuário compara o desempenho de 63 

                                                

8 Idem 

9 WENTZEL, 2016. 
10 Trata-se do principal relatório anual sobre a competitividade dos países publicado pelo 

International Institute for Management Development desde 1989. 

11 IMD, 2016. 
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países, baseando-se em mais de 340 critérios que medem diferentes aspectos da 

competitividade. Tanto no aspecto de competitividade, quanto no quesito de inovação, seja 

por via pública ou privada, o Brasil deixa a desejar. Fato é que a economia do país possui 

potencial para se desenvolver, caso tenha as estruturas e os incentivos necessários. É 

justamente nesse contexto que o cenário de hiperconectividade e Internet das Coisas (IoT) 

deve ser considerado, já que pode contribuir para aumentar a produtividade, criar novos 

mercados e incentivar a inovação. 

A comunidade empresarial brasileira, inclusive, reconhece o potencial da IoT. “Em 

recente pesquisa da Accenture com mais de 1.400 executivos de 32 países, os entrevistados 

brasileiros revelaram estar muito conscientes das oportunidades que a IoT pode oferecer”12 

e destacaram três principais benefícios esperados: o aumento da produtividade dos 

funcionários, o corte de custos e a otimização na utilização de seus bens. Também 

salientam a melhor experiência dos consumidores como um dos benefícios esperados.13 

Identificou-se grande potencial para a introdução de soluções/produtos associados 

às tecnologias incorporadas pela IoT no desenvolvimento nacional do setor de serviços, que 

representa parcela importante na economia brasileira.14 Este pode e deve ser desenvolvido a 

partir da IoT, com desdobramentos importantes para o restante da economia. 

Além disso, deve-se atentar também para questões jurídicas e técnicas referentes a: 

(i) interoperabilidade entre as máquinas; (ii) ética na comunicação máquina a máquina 

(M2M);15 (iii) ética na utilização de dados pessoais dos usuários; (iv) reavaliação do 

cenário de desenvolvimento tecnológico nacional (com implicação direta no sistema 

nacional de registro de patentes e transferência de tecnologia); (v) diagnóstico das políticas 

públicas na seara tecnológica do país. 

 O impacto desse fenômeno vem sendo atrelado ao conceito – ainda em construção – 

de “quarta revolução industrial”. No fim do século XVIII, a primeira revolução industrial 

foi marcada pela instrumentalização da água e vapor para mover máquinas na Inglaterra. A 

segunda, que teve início na metade do século XIX, veio com o emprego de energia elétrica 

na produção em massa de bens de consumo. A terceira foi iniciada em meados do século 

                                                
12 PURDY; DAVARZANI; OVANESSOFF, 2015. 
13 ACCENTURE, 2015. 
14 MOREIRA, 2016. 
15 Machine to Machine communication, em inglês. 
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passado, e diz respeito ao uso da Internet e outras tecnologias da informação e comunicação 

(TICs) em processos diversos do cotidiano. A chamada “quarta revolução industrial”, por 

sua vez, teria se iniciado na virada deste século e tem se construído a partir da revolução 

digital. Ela se caracteriza essencialmente por uma Internet ubíqua e móvel, por sensores e 

dispositivos que cada vez mais se tornam mais baratos e menores e pelo desenvolvimento 

da inteligência artificial.16 

A evolução da Internet das Coisas e seu uso crescente levará à criação de novos 

modelos de negócios, serviços e produtos que tenderão a fortalecer a relação entre produtos 

e serviços. Isto pode alterar substancialmente a relação entre produtor e consumidor. Nessa 

linha de raciocínio, “integrar os serviços ao núcleo das políticas industriais, tecnológicas, 

comerciais e de investimentos parece ser uma providência fundamental para elevar a 

competitividade industrial”.17 

No âmbito do poder público, os benefícios da IoT podem oferecer maior eficiência 

da gestão pública. A partir do uso de tecnologias integradas e do processamento massivo de 

dados, soluções mais eficazes para problemas como poluição, congestionamentos, 

criminalidade, eficiência produtiva, entre outros, têm sido identificadas e implementadas. 

No Brasil, já existem exemplos de aplicações de IoT nesse contexto – e essas experiências 

tendem a aumentar. 

Um exemplo disto ocorre no âmbito federal. Por meio de iniciativas do Ministério 

das Cidades e do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), 

planos nacionais que envolvem a IoT já estão sendo pensados e desenvolvidos. O primeiro 

deles foi proposto pelo Ministério das Cidades e prevê a criação de um projeto piloto de 

IoT no país, chamado Sistema Nacional de Identificação Automática de Veículos 

(SINIAV).18 Esse programa consiste na instalação de identificadores (tags, em inglês) em 

veículos nacionais e importados, com o intuito de permitir sua identificação por 

radiofrequência, o que facilita a prevenção, fiscalização e repressão ao roubo e furto de 

veículos e de cargas.19 Outro plano, proposto pelo MCTIC, em parceria com o BNDES, é 

mais ambicioso e define as medidas necessárias para que essa tecnologia seja promovida 

                                                
16 Idem. 
17 Ibidem, p. 12. 
18 TI RIO, 2015. 
19 LEITÃO, 2012. 
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como um modelo de desenvolvimento de setores como o automobilístico, o agropecuário e 

o urbanístico no país. 

Diante deste contexto, a partir de 2017, o governo brasileiro deu início a uma série 

de iniciativas, o que inclui grupos de trabalho e consultas públicas, a fim de propor políticas 

e regulação específica para a IoT. A importância desse tipo de atividade está no 

desenvolvimento de um conjunto de normas que seja capaz de atender à inovação 

característica da IoT e, ao mesmo tempo, proteger direitos fundamentais dos cidadãos.20 

Em outras palavras, o Estado deve aprovar regulações que protejam os direitos individuais 

e criar mercados eficientes que favoreçam a inovação de caráter nacional. 

 

O Plano Nacional de Internet das Coisas 

 

Em dezembro de 2016, o BNDES e o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações 

e Comunicações (MCTIC) assinaram um acordo de cooperação técnica para elaborar o 

Plano Nacional de Internet das Coisas no Brasil (Plano Nacional de IoT), o qual definirá as 

medidas a serem tomadas para que o país promova a Internet das Coisas como modelo de 

desenvolvimento para diversos setores. Por meio de chamada pública, o consórcio, que 

inclui o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CPqD) e a 

consultoria McKinsey, apresentou ao MCTIC uma proposta de estudo para oferecer os 

primeiros subsídios para um Plano Nacional de Internet das Coisas. 

Em novembro de 2017, na fase preliminar de pesquisa, foi publicado um Relatório 

do Plano de Ação,21 destacando iniciativas, projetos mobilizadores e uma seleção de 

critérios-chave para priorização de verticais e horizontais. Foram estruturadas diversas 

iniciativas organizadas em quatro horizontais: (i) capital humano; (ii) inovação e inserção 

internacional; (iii) infraestrutura de conectividade e interoperabilidade; e (iv) marco 

regulatório, segurança e privacidade. Para cada horizontal, foram definidos objetivos 

específicos. Já a análise de verticais refere-se a cidades, saúde, indústrias de base, casas, 

                                                
20 Somado a isso, o Congresso Nacional aprovou no dia 16 de maio de 2018 o Projeto de Lei de Conversão 

(PLV) 6/2018, decorrente da medida provisória (MP) 810/2017, que autoriza empresas de tecnologia da 

informação e da comunicação a investir em atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação como 

contrapartida para recebimento de isenções tributárias. O texto segue agora para sanção presidencial. 
21 BNDES, 2017a. 
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lojas, fábricas, escritórios e ambientes administrativos, logística, veículos e área rural,22 de 

modo que as quatro áreas definidas como prioritárias para a atuação do Brasil através da 

IoT foram: (i) cidades inteligentes; (ii) saúde; (iii) área rural e; (iv) indústria. 

Dando prosseguimento ao estudo, foi publicado o Capítulo Regulatório do Relatório 

do Plano de Ação.23 O documento abarca as diversas áreas que podem ser beneficiadas pela 

IoT, bem como as possibilidades técnicas para atingir objetivos de implementação.24 

Segundo Thiago Lopes, secretário de política de informática do MCTIC, o Plano Nacional 

de IoT foca em quatro vertentes prioritárias de investimento, sendo elas: saúde, cidades 

inteligentes, agricultura e manufatura avançada.25 

Quanto à privacidade e proteção de dados, o plano aponta para a necessidade de 

criação de uma Autoridade de Proteção de Dados Pessoais – questão largamente debatida 

ao longo do desenvolvimento da Lei de Proteção de Dados (13.709/2018), mas que 

permaneceu indefinida no texto final. Tanto a aprovação de uma lei específica, quanto a 

criação de autoridade de supervisão servem para mitigar as principais lacunas jurídicas 

existentes no contexto da proteção à privacidade no Brasil, além prevenir, de forma mais 

eficaz, os abusos na coleta e tratamento de dados pessoais dos usuários de Internet e nos 

sistemas de Internet das Coisas. 

No tocante ao debate sobre cidades inteligentes, a prestação de serviços públicos 

importará, cada vez mais, na forma como dados pessoais são coletados, armazenados e 

compartilhados. Em razão disso, é crucial a adoção de medidas capazes de inibir a 

utilização ilegal de dados e a vigilância indevida do indivíduo por parte do Estado e de 

entidades privadas. 

De fato, o regime de proteção à privacidade no Brasil apresenta significativas 

lacunas relacionadas à inexistência de uma instituição que centralize o tratamento da 

temática. No Plano Nacional de IoT, recomenda-se a criação de uma única instância 

reguladora que seja centralizada e possibilite a participação de atores relevantes, como 

corpo técnico especializado (nos campos tecnológico, jurídico, econômico, mercadológico, 

entre outros), e dotada de independência financeira e decisória. 

                                                
22 BNDES, 2017b. 
23 Idem. 
24 Idem. 
25 Idem. 
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O Plano Nacional de IoT é parte importante da Estratégia Brasileira para a 

Transformação Digital, definida em decreto promulgado pelo presidente Michel Temer, em 

março de 2018, e que contém diretrizes gerais de inovação, inclusive para ministérios do 

governo federal. Em maio do mesmo ano, chegou à Casa Civil da Presidência da República 

a minuta do Decreto do Plano Nacional de IoT, voltado para sua institucionalização. A 

proposta ratifica a ideia de que o marco regulatório evitará a imposição de barreiras aos 

novos modelos de negócio, e garantirá o direito à anonimização, ou seja, a dados que não 

contenham elementos de identificação. A principal preocupação da sociedade civil, porém, 

é a privacidade e segurança dos dados pessoais coletados e tratados a partir de tecnologias 

de IoT. Os próximos passos necessariamente envolvem os desdobramentos do decreto 

sobre a política nacional de Internet das Coisas. 

Segundo o diretor de Inovação, Ciência, Tecnologia e Inovação do MCTIC, José 

Gontijo,26 a definição que consta no decreto é que a Internet das Coisas é a “infraestrutura 

global que possibilita a prestação de serviços de valor adicionado pela conexão (física ou 

virtual) de ‘coisas’ com ‘dispositivos’ baseados nas tecnologias da informação e 

comunicação existentes e nas suas evoluções com interoperabilidade”. Mas ao estabelecer 

que IoT é uma infraestrutura, o governo descarta sua categorização enquanto serviço de 

telecomunicações, o que significa que poderá ter carga tributária mais palatável do que os 

atuais 45% pagos atualmente por esse tipo de serviço.27 Para Gontijo, uma das questões 

mais importantes a serem definidas na regulamentação é o uso dos dados pessoais e 

corporativos. 

Nesse sentido, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) deverá definir as 

regras para as aplicações de IoT – Internet das Coisas – a partir do segundo semestre de 

2018, dependendo das diretrizes do decreto presidencial que define as políticas públicas 

para a IoT no Brasil.28 Um dos principais desafios técnicos e regulatórios que o Brasil 

                                                
26 AQUINO, 2018. 
27 Idem. 
28 O dilema de considerar a IoT como serviço de telecomunicações ou de valor adicionado é crucial, porque 

esta definição terá implicações sobre o imposto que o prestador de serviço deverá pagar. No entanto, o decreto 
enquadra IoT como infraestrutura que possibilita a prestação de serviços de valor adicionado pela conexão 

física ou virtual de coisas com dispositivos baseados nas tecnologias da informação e comunicação existentes 

e nas suas evoluções, com interoperabilidade. De acordo com essa definição, tal infraestrutura não se 

confunde com a prestação de serviços de telecomunicações. No entanto, permanecem divergências sobre a 

necessidade de disposição legislativa e se a neutralidade da rede, estabelecida no Marco Civil da Internet, será 

aplicada também para a comunicação entre coisas (M2M). 



Acesso Livre n. 10   jul.-dez. 2018 

14 
 

enfrentará a partir desse momento diz respeito justamente ao papel do Estado em uma 

realidade hiperconectada. Conforme explicitado anteriormente, já há uma compreensão do 

Estado sobre essa necessidade. Considerando isso, o ecossistema regulatório brasileiro 

precisa se ajustar rapidamente a esse cenário em transformação. 

 

Incentivos, benefícios e desafios para empresas no contexto de IoT 

 

No setor privado, o entusiasmo com o potencial econômico da IoT tem promovido 

um forte investimento nessa área. Tais tendências também são identificáveis no setor 

denominado de industrial IoT (Internet das Coisas Industriais, em português), que é voltado 

para soluções de infraestrutura, como cidades inteligentes, rastreamento de cargas, 

agricultura de precisão e gerenciamento de energia e ativos. A IBM, por exemplo, é uma 

das pioneiras nesse setor, e investiu por volta de três bilhões de dólares em seu negócio de 

IoT,29 além de fechar parceria com a AT&T30 para fornecer soluções IoT industriais em 

uma série de setores – desde a eficiência energética até serviços de saúde.31 

Essas novas frentes de investimento decorrem das perspectivas de lucro positivo da 

IoT. Somente a título de exemplo, cabe ressaltar a pesquisa realizada pela Cisco, que estima 

que a Internet das Coisas pode adicionar cerca de 352 bilhões de dólares à economia 

brasileira até o final de 2022.32 Previsões como essa denotam um potencial de inovação e 

investimentos que atrai tanto governos quanto empresas que estão desenvolvendo 

iniciativas concretas. 

Em relação às áreas em que essas tecnologias são empregadas, 22% dos 640 

projetos de IoT são voltados para o ambiente da indústria, um quinto para cidades 

inteligentes e 13% para o setor de energia e carros conectados. A região que concentra a 

maior aplicação desse tipo de tecnologia é a América do Norte, seguida da Europa, e, por 

                                                
29 BASSI, 2015. 
30 SLOWEY, 2017. 
31 Outras empresas, como a plataforma Watson IoT, combinam um ambiente de desenvolvimento e produção 

baseado em nuvem para aplicativos, software e serviços personalizados para indústrias específicas, além de 

análises cognitivas. 
32 DREHER, 2015. 
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fim, Ásia e Oceania. Isso ilustra uma maior adesão ao uso da tecnologia de IoT nesses 

setores.33 

 No entanto, o investimento realizado por essas empresas pode não ser tão vantajoso 

se elas pretenderem expandir seus negócios, já que os custos em relação ao pagamento de 

royalties para propriedade intelectual e desafios de interoperabilidade podem diminuir 

significativamente a margem de lucro. 

Essas dificuldades explicam por que algumas empresas se aglomeraram em clusters, 

formando alianças e consórcios em torno de questões de IoT. Esses tipos de junções têm 

por objetivo potencializar os benefícios da IoT de forma a gerar uma estrutura única, 

segura, aberta e interoperável entre os produtos e serviços dessa tecnologia. Entre os 

clusters do setor, cabe destacar o Open Interconnect Consortium (OIC) e o AllSeen 

Alliance. 

Nesse contexto, parcerias tomam um papel importante em promover a 

interoperabilidade entre dispositivos conectados de ambos os grupos, permitindo maior 

potencial operacional da IoT e expandindo o ecossistema de produtos conectados. Este é o 

caso da AllSeen Alliance, fornecedora de estrutura de IoT de código aberto, que 

recentemente se fundiu com a Open Connectivity Foundation34 e vem promovendo projetos 

open source, tal como o IoTivity.35 O projeto tem o intuito de desenvolver estruturas e 

serviços para o aprimoramento de conexão entre dispositivos. 

No campo da pesquisa, destaca-se duas parcerias que objetivam concretizar o 

potencial da Internet das Coisas no Brasil. A primeira, realizada pela Huawei e pela PUC-

RS,36 se propõe a criar um novo sistema de iluminação pública, em que a tecnologia IoT 

determinaria o momento em que a luminária está queimada ou perto de queimar. A segunda 

foi a criação do projeto Inatel Smart Campus,37 cujo objetivo é desenvolver projetos de 

Internet das Coisas. A expectativa é que o projeto crie uma rede de conectividade com 

tecnologias relacionadas à IoT que possam conversar entre si. 

                                                
33 Os dados foram coletados a partir da tabela IoT Analytics, disponível em: <https://iot-

analytics.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/List-of-640-IoT-projects-min.png>. Acesso em: 25 jan. 2017. 
34 ALLSEEN ALLIANCE, 2016. 
35 Essa fusão terá a liderança das empresas AB Electrolux, Arçelik AS, ARRIS International plc, CableLabs, 

Canon, Inc., Cisco Systems, Inc., GE Digital, Haier, Intel, LG Electronics, Microsoft, Qualcomm, Samsung 

Electronics e Technicolor S.A. 
36 IT FORUM, 2016. 
37 INATEL, 2016. 
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Esses exemplos demonstram, em maior ou menor grau, o impacto da IoT no 

desenvolvimento de modelos de negócio bem-sucedidos no setor privado e algumas 

soluções inovadoras para problemas no setor público. É importante, no entanto, que ambos 

os setores tenham a clareza de que a tecnologia IoT ainda é um mercado emergente e que 

deve ser devidamente regulamentado e promovido por ações político-econômicas capazes 

de ampliar o crescimento econômico e o desenvolvimento nacional. 

Exploraremos, no item seguinte, alguns aspectos negativos relacionados ao contexto 

de IoT, tecendo reflexões críticas sobre o fenômeno e sua relação com a privacidade e 

segurança cibernética. 

 

Reflexões críticas sobre o fenômeno: riscos à privacidade e segurança 

cibernética 

 

O aumento na produção e tratamento de dados decorrente da acelerada digitalização 

impactará profundamente a relação existente entre consumidores, máquinas e empresas. 

Desafios no âmbito da segurança de dados no contexto da IoT já vêm sendo debatidos por 

especialistas.38 Até o momento, empresas não conseguiram garantir suficientemente a 

segurança e a privacidade dos dados com a mesma velocidade e empenho com que 

desenvolvem os dispositivos interconectados e sistemas que têm por base a coleta de dados 

pessoais. 

Não há consenso entre fabricantes de produtos de IoT – ou mesmo entre 

desenvolvedores – sobre que tecnologias e métodos são capazes de assegurar a proteção de 

dados pessoais e empresariais em seus produtos. A fórmula indicada é continuar com a 

prática de testes de vulnerabilidade em softwares e sistemas, além de também conscientizar 

os usuários a manterem seus dispositivos sempre atualizados com as ferramentas de 

segurança acessíveis. 

O desafio da segurança de dados no cenário de IoT também se refere à gestão de 

armazenamento de dados, servidores e redes de data centers, além da responsabilidade 

jurídica de cada empresa que opera nessa cadeia de produtos e serviços. Isso decorre do 

                                                
38 DONEDA; ALMEIDA; MONTEIRO, 2015. 
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crescimento dos dispositivos conectados, que aumenta o volume de dados capturados e de 

operadores que atuam nesta cadeia econômica. 

A IoT abrange diversos setores – alguns deles considerados delicados, como saúde e 

meio ambiente –, o que suscita desafios de segurança frente ao grande fluxo de dados que 

gera. Pesquisas recentes apontam graves falhas de segurança em aparelhos interconectados. 

A HP Security Research detectou que 70% dos dispositivos estão propensos a ataques de 

hackers.39 Os principais problemas encontrados incluem falhas de privacidade, autorizações 

insuficientes para atender ao critério de consentimento expresso e informado, falta de 

criptografia no transporte de dados, interfaces web inseguras e softwares de proteção 

inadequados. Por essas razões, é necessário acompanhamento da complexidade da 

segurança no tratamento de Big Data. 

Problemas de segurança de maior impacto incluem, por exemplo, a ação de hackers, 

como os ataques de negação de serviço (DDoS) ocorridos em outubro de 2016 que tiraram 

do ar grandes sites, como Netflix, Spotify e PayPal. O alvo desta investida foi a Dyn,40 

companhia que controla boa parte dos domínios da Internet.41 Na ocasião, ataques 

coordenados sobrecarregaram os sites em questão com o envio de pedidos de pacotes em 

volume muito maior do que o fluxo habitual, levando à instabilidade e queda dos 

servidores, que não conseguem responder o volume de requisições maliciosas.42 Além 

disso, entre 12 e 15 de janeiro de 2017, pouco antes da posse do presidente dos Estados 

Unidos, Donald Trump, o uso de um código malicioso denominado ransomware, que torna 

inacessíveis as informações de um determinado equipamento,43 impossibilitou o acesso aos 

dados das câmeras da polícia de Washington.44 

O acontecimento teve grandes proporções, pois muitos dispositivos IoT – como 

câmeras de segurança – foram utilizados para chegar ao servidor DNS Dyn.45 Os atacantes 

se aproveitaram da baixa segurança destes dispositivos para infectá-los com uma botnet – 

um computador infectado por um código malicioso que permite a execução de tarefas de 

                                                
39 HEWLETT-PACKARD, 2014. 
40 DNS Dyn ou dinâmico (DDNS) é um método para atualizar automaticamente um servidor de nomes no 

Domain Name System (DNS). 
41 LOVELACE JR.;VIELMA, 2016. 
42 PAYÃO, 2016. 
43 CERT.Br, 201-?. 
44 WILLIAMS, 2017. 
45 DNS Dyn ou dinâmico (DDNS) é um método para atualizar automaticamente um servidor de nomes no 

Domain Name System (DNS). 
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forma automatizada, geralmente sem o conhecimento do usuário. À medida que o número 

de dispositivos afetados aumentava, maiores eram os danos ao servidor. Após o evento, a 

vulnerabilidade da IoT foi apontada como a verdadeira ameaça à manutenção da Internet e 

reclamaram providências no sentido de proteger melhor os dispositivos.46 

Para Scott R. Peppet, os objetos de IoT são mais suscetíveis a falhas na segurança e 

a invasão por hackers por três motivos.47 O primeiro é de caráter técnico, já que boa parte 

das empresas que pretendem atuar no cenário de IoT não são especializadas no 

desenvolvimento de softwares ou hardwares de alto nível, mas sim de produção de bens de 

consumo relativamente comuns no mercado. Para o autor, isso poderia significar que os 

engenheiros envolvidos com o projeto desses produtos são inexperientes em relação ao 

desenvolvimento de sistemas de segurança de alto nível. 

O segundo é que esses tipos de objetos costumam ter forma compacta, o que 

dificulta que tenham capacidade de processamento complexa. Alguns objetos têm tamanho 

tão reduzido que sua bateria não é suficiente para processar sistemas de segurança de dados 

complexos. 

O terceiro é que grande parte dos objetos de IoT não é desenvolvida com o intuito 

de serem atualizados frequentemente para aprimorar os seus sistemas de segurança de 

dados. 

Além dos riscos relacionados à segurança, há ainda potenciais riscos à proteção de 

dados pessoais. Os autores Jan Ziegeldorf, Oscar Morchon e Klaus Wehrle identificam 

algumas ameaças relacionadas às diferentes fases de utilização da tecnologia, sendo essas 

as fases de coleta, processamento e disseminação das informações.48 

O principal risco é o da identificação. Isto é, da associação de um conjunto 

específico de dados à identidade de alguém. Essa ameaça está mais presente na fase de 

processamento das informações, mas ocorre também em outras fases do ciclo da tecnologia. 

Para os autores, as tecnologias inseridas no contexto de IoT seriam mais sujeitas a esse 

risco devido às possibilidades de identificação facial e por meio das digitais do indivíduo. 

                                                
46 THE GUARDIAN, 2016. 
47 PEPPET, 2014. 
48 ZIEGELDORF; MORCHON; WEHRLE, 2013. 
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Para Scott R. Peppet, um dos principais problemas de privacidade nos produtos 

inseridos no cenário de IoT é a ilusão da anonimização.49 A problemática da falsa 

anonimidade dos dados não é problema exclusivo da tecnologia e está presente na maior 

parte dos serviços e produtos que fazemos uso cotidianamente. Em relação aos riscos para a 

privacidade, Paul Ohm critica a crença na anonimização dos dados e argumenta que, por 

mais que um dado tenha sido suprimido para garantir a privacidade do usuário, é possível 

reidentificá-lo (ou desanonimizá-lo) por meio do cruzamento de outras informações sobre o 

usuário disponíveis na rede.50 

No contexto de IoT, Peppet argumenta que, mesmo que o conjunto de dados 

coletados pelos sensores seja considerado esparso, a reidentificação ainda é possível.51 Isto 

porque os sensores, que são a ponta de captação de dados no universo da IoT, registram 

uma multiplicidade de dados e correlacionam-nos com diferentes tipos de dados, o que 

permite identificar traços capazes de destacar determinados usuários de outros. 

Outro risco é o de rastreamento, que permite identificar a localização de um 

indivíduo em determinado espaço e tempo. O acesso a esse tipo de conteúdo é mais comum 

na fase de processamento, tendo em vista que é quando as informações de localização do 

usuário são compiladas sem que ele tenha o controle. 

Para Jan Ziegeldorf, Oscar Morchon e Klaus Wehrle, o principal receio dos 

estudiosos de IoT diz respeito à falta de controle dos usuários sobre esse tipo de dado, – que 

é comumente disponibilizado sem seu consentimento ou então utilizado e associado à 

outros dados em práticas abusivas envolvendo targeting e profiling.52 

A prática de profiling é, nesse sentido, outro problema potencializado por 

tecnologias de IoT. Esta compreende a criação de dossiês de informações sobre indivíduos, 

com o intuito de efetuar correlações com outras informações e perfis. Esse risco à 

privacidade aparece na fase de disseminação, quando determinados dados são 

compartilhados com terceiros. 

Esses problemas levaram especialistas do setor a concluir que: “sem fundações 

fortes, ataques e disfunções na Internet das Coisas superarão qualquer um dos seus 

                                                
49 Idem. 
50 OHM, 2010. 
51 PEPPET, 2014. 
52 ZIEGELDORF; MORCHON; WEHRLE, 2013. 
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benefícios”.53 Esse tipo de tecnologia apresenta um paradoxo: ao mesmo tempo em que 

novos recursos geram benefícios e conforto ao consumidor, podem servir para lhe gerar 

danos. 

Por isso, Peppet argumenta que a política de dados necessita de imediata reforma.54 

Nesse sentido, a exigência de consentimento dos usuários de serviços na internet é a 

principal política a ser executada por parte do Estado e empresas quando se trata das 

informações dos consumidores desses tipos de serviços. No entanto, no cenário de IoT, a 

aplicação desse tipo de política encontra desafios técnicos e legais. Esse debate não é 

deslocado do contexto brasileiro. Pelo contrário: ecoa reflexões fundamentais para o 

desenvolvimento de um pensamento crítico sobre IoT e o papel do governo e empresas 

nesse campo. 

De fato, as políticas de privacidade enfrentam dois problemas: o da ambiguidade e o 

da omissão. O problema da ambiguidade se deve à indefinição do enquadramento dos 

dados obtidos por meio de sensores como sendo “pessoais”, o que altera a maneira como 

esses dados podem ser utilizados pela empresa e por terceiros. A omissão, por sua vez, 

envolve a falha em prover informação, não ficando claro para o consumidor qual é a 

política de dados da empresa, o que inclui questões simples, como quem tem a posse dos 

dados ou é responsável por sua coleta e tratamento. 

O Plano Nacional de IoT chama a atenção tanto para a segurança quanto para a 

privacidade do usuário. Além disso, dispositivos como a Constituição Federal, o Código 

Civil, o Código de Defesa do Consumidor e o Marco Civil da Internet também reforçam 

este aspecto. No entanto, é necessário e premente que haja regulações55 que protejam a 

privacidade e os dados pessoais dos usuários de modo mais minucioso e atento aos âmbitos 

online e offline. Deve-se atentar, no entanto, para que tal regulação não represente um 

entrave ao avanço tecnológico, nos quais dispositivos de IoT poderão atuar, colhendo dados 

e informações pessoais relevantes. 

                                                
53 ROMAN; NAJERA; LOPEZ, 2011. 
54 PEPPET, 2014. 
55 Na Europa, foi aprovado pelo Conselho Europeu, em abril de 2016 e com entrada em vigor a partir de 25 de 
maio de 2018, o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR), que tem por objetivo reforçar e unificar a 

proteção de dados pessoais na União Europeia (UE). Por ser um regulamento, é diretamente aplicável a todos 

os Estados membros da UE, ao contrário da diretiva que o antecedeu. Portanto, vincula toda e qualquer 

organização que ofereça bens ou serviços que coletem dados pessoais relacionados à UE. O GDPR traz 

previsões importantes a serem observadas, não apenas pelas entidades que coletam e tratam dados pessoais 

(estejam elas dentro ou fora da UE), mas também pelos usuários titulares dos dados. 
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Nesse contexto, deve-se superar o pensamento dicotômico entre privacidade e 

segurança, e entre inovação tecnológica e segurança. O pilar da segurança dos dados é um 

pilar fundamental para o desenvolvimento adequado da inovação e para a concretização dos 

direitos fundamentais. Esse pilar é positivo também para o aumento da confiança dos 

usuários e pode servir como um diferencial concorrencial positivo. Essa perspectiva deve 

ser acompanhada pela preocupação com o desenho ético das novas tecnologias. 

Tanto o Estado quanto as empresas desenvolvedoras de dispositivos de IoT devem 

ter como princípio norteador o aprimoramento da sua capacidade de garantir a segurança e 

a privacidade dos usuários nos momentos de coleta, tratamento e compartilhamento de 

dados. As empresas podem e devem tornar este modelo de negócio mais eficiente, 

transmitindo confiança ao consumidor e respeitando seus direitos. 

 

Conclusão 

 

A Internet das Coisas (IoT) se torna mais proeminente a cada dia. Desenvolvida no 

contexto de evolução das tecnologias digitais e considerada por muitos como um novo 

paradigma, ela traz oportunidades e desafios para governos, empresas e consumidores. 

Os setores público e privado estão atentos aos benefícios da IoT, principalmente no 

uso de tecnologias integradas e no processamento massivo de dados. As estimativas recaem 

sobre a geração de soluções mais eficazes para problemas ligados à gestão pública, 

eficiência produtiva, entre outros. Já existem diversos exemplos de aplicações de IoT pelo 

país, e essas experiências tendem a aumentar. 

A ideia de dispositivos inteligentes interconectados e que permitem uma interação 

eficiente entre máquinas e humanos, auxiliando estes em suas tarefas diárias, pode parecer 

um cenário exclusivamente benéfico. Além disso, se consideradas individualmente, as 

informações geradas pelos dispositivos e plataformas online podem parecer irrelevantes e 

até inofensivas. 

No entanto, os dados oriundos desses diversos dispositivos interconectados, gerados 

espontânea e deliberadamente pelos usuários, podem oferecer riscos a direitos 

constitucionais dos usuários, como privacidade e segurança, podendo expô-los a prejuízos 

dos quais não têm ainda plena consciência. Portanto, é fundamental que os consumidores 
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também estejam atentos a esses riscos e sejam ainda mais cuidadosos com seus dados em 

um ambiente de Internet das Coisas. 

A maneira como nos relacionamos com máquinas tende a ser cada vez mais intensa. 

Neste contexto de Internet das Coisas, a governança e a segurança dos dados pessoais e 

empresariais serão fundamentais. Benefícios e riscos deverão ser sopesados de forma 

cautelosa por empresas e consumidores. O direito deve estar atento ao seu papel nesse 

contexto para, de um lado, não obstaculizar demasiadamente o desenvolvimento econômico 

e tecnológico em andamento, e, por outro lado, regular com eficácia essas práticas, visando 

coibir abusos e protegendo os direitos constitucionais vigentes. 
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Resumo: Este artigo objetiva discutir de que maneira práticas pedagógicas voltadas 

para uma proposta intercultural podem ter nas mídias um suporte para tratar questões 

envolvendo gênero e relações étnico-raciais em sala de aula. A partir de práticas 

midiáticas que envolvem as redes sociais, entendemos ser possível levar para a escola 

discussões relevantes sobre esses temas. Buscamos relacionar possibilidades de 

intervenção quanto à diversidade na escola, através da análise de posts de redes sociais 

que tratam das questões de gênero e diversidade étnico-racial. Propomos, ainda, 

atividades com essa mídia, visando à educação intercultural crítica. 

Palavras-chave: Educação intercultural; gênero; relações étnico-raciais. 

 

Media and interculturality: an urgent relationship for ethnic-racial and 

gender education through social networks 

 

Abstract: This article aims to discuss how pedagogical practices aimed at an 

intercultural proposal may have in the media a support to address issues involving 
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gender, ethnic-racial relations in the classroom. From the media practices that involve 

social networks, we understand that it is possible to bring relevant discussions about 

these themes to school. We seek to relate intervention possibilities regarding diversity in 

school, through the analysis of posts of social networks that deal with the issues of 

gender and ethnic-racial diversity. We also propose activities with this media, aimed at 

critical intercultural education. 

Keywords: Intercultural education; gender; ethnic-racial relations. 

 

Introdução 

 

 educação intercultural ganhou espaço nas discussões do campo da educação 

a partir da década de 1990 e envolve os processos identitários e culturais da 

comunidade escolar. Nesse sentido, não é possível pensar o processo de 

ensino-aprendizagem sem levar em conta os atores sociais e suas identidades. A 

perspectiva intercultural defende que a educação deve ser contextualizada e 

recontextualizada para atender aos diversos grupos presentes no ambiente escolar. 

Considerando a relação cada vez mais estreita de crianças e jovens com a 

tecnologia, é relevante destacar como fazer uso das mídias em sala de aula, voltando 

nosso olhar para uma proposta intercultural. A educação para os meios – como foi 

entendida na Declaração de Grünwald, em 1982, vislumbrando a interferência das 

mídias dentro da escola – pode levar em conta também a relação com o outro, na 

construção de um mundo melhor. 

O artigo parte da abordagem da educação intercultural crítica, justificando esta 

escolha e relacionando tal proposta ao uso das mídias na educação. Por fim, apresenta 

atividades com base em posts difundidos em redes sociais para tratar questões étnico-

raciais e de gênero. Nosso intuito não é apresentar “receitas prontas” sobre como tratar 

tais questões na escola, mas destacar a importância da educação intercultural na 

atualidade e, a partir disso, lançar luzes sobre como questões que surgem nas redes 

sociais podem servir de disparadores de conversas e aulas que tratem também sobre 

racismo, machismo, misoginia e os diversos preconceitos ainda normalizados em nossa 

sociedade e que podem ser (re)discutidos e (re)problematizados, sempre que possível, 

também pela escola. 

 

 

A 
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Educação intercultural crítica 

 

No desenvolvimento deste trabalho, temos como premissa a educação 

intercultural na perspectiva crítica, que busca contribuir: 

[...] para superar tanto a atitude de medo quanto a de indiferente 

tolerância ante o “outro”, construindo uma disponibilidade para a 

leitura positiva da pluralidade social e cultural. Trata-se, na realidade, 

de um novo ponto de vista baseado no respeito à diferença, que se 

concretiza no reconhecimento da paridade de direitos. (FLEURI, 

2003, p. 17). 

Ainda segundo Fleuri (2003, p. 22), o campo da intercultura é um campo de 

“debate entre as variadas concepções e propostas que enfrentam a questão da relação 

entre processos identitários socioculturais diferentes”. Nesse campo, como entende o 

autor, articula-se o reconhecimento das identidades de caráter étnico, de gênero, de 

geração, de diferenças físicas e mentais. A educação intercultural é a que busca se 

conectar às diversas identidades e compreender a diversidade e distintos contextos de 

identificação, como processos formativos (FLEURI, 2003). O autor reconhece que a 

escola contribuiu para a manutenção das relações desiguais,1 mas tem a chance de se 

ressignificar e se assumir enquanto espaço legítimo de inauguração da educação 

intercultural. Nesse mesmo sentido, Candau (2011, p. 27) entende que a perspectiva 

intercultural deve nortear a educação, pois: 

A perspectiva intercultural quer promover uma educação para o 

reconhecimento do “outro”, para o diálogo entre os diferentes grupos 

sociais e culturais. Uma educação para a negociação cultural, que 

enfrenta os conflitos provocados pela assimetria de poder entre os 

diferentes grupos socioculturais nas nossas sociedades e é capaz de 

favorecer a construção de um projeto comum, pelo qual as diferenças 

sejam dialeticamente integradas. A perspectiva intercultural está 

orientada à construção de uma sociedade democrática, plural, humana, 

que articule políticas de igualdade com políticas de identidade. 

                                                
1 Bourdieu e Passeron na obra A reprodução trazem uma análise do sistema de ensino francês na década 

de 1960, demonstrando um instrumento de reprodução da cultura dominante no ambiente escolar, tal 

como Fleuri (2003) aborda a escola brasileira. Além deles, Althusser já destacava a escola como aparelho 

ideológico do Estado em seu estudo Aparelhos ideológicos de Estado: nota sobre os aparelhos 

ideológicos de Estado. 
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É a partir das perspectivas de Fleuri (2003) e Candau (2011), ou seja, da 

interculturalidade crítica, que propomos o desenvolvimento de atividades escolares 

envolvendo mídias sociais e algumas temáticas interculturais. 

No cenário atual, dinâmico e complexo, em que as relações sociais estão 

coabitando os espaços virtuais e presenciais, não é possível antecipar com exatidão o 

alcance da mudança nos padrões comportamentais, culturais e comunicacionais 

propagadas por meio das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC). É 

nesse sentido que vislumbramos a possibilidade da educação intercultural se instaurar 

considerando as tecnologias digitais, especificamente o fenômeno das redes sociais, sem 

cair na polarização do deslumbramento ou demonização em relação às TDIC, mas 

reconhecendo que riscos e potencialidades para uma educação intercultural podem 

caminhar juntos, em constante negociação. 

Desde a década de 1990, Hall (1997) já demonstrava preocupação com a 

possibilidade da homogeneização cultural potencializada pela infraestrutura do 

ciberespaço. Mas, consciente da complexidade e potencialidade próprias desse espaço, 

este autor reconsiderava o determinismo da homogeneização via ambiente virtual: 

A cultura global necessita da “diferença” para prosperar – mesmo que 

apenas para convertê-la em outro produto cultural para o mercado 

mundial (como, por exemplo, a cozinha étnica). É, portanto, mais 

provável que produza “simultaneamente” novas identificações [...] 

“globais” e novas identificações locais do que uma cultura global 

uniforme e homogênea (HALL, 1997, p. 3, grifos do autor). 

Acreditamos que as identificações sugeridas pelo autor surjam por meio da 

educação intercultural crítica. A partir dessa perspectiva, grupos identitários se 

mobilizariam adotando inclusive as TDIC para evitar a redução de suas culturas a meros 

produtos de consumo. Partindo das considerações levantadas até aqui, compreendemos 

que a escola pode ser um espaço propiciador de relações mais igualitárias entre as 

pessoas, por meio das quais a diferença se destaca como ganho e não como problema. 

 

Mídias e educação 
 

Da mesma maneira que almejamos a abertura da escola para as questões 

identitárias, é cada dia mais evidente a necessária aproximação das atividades escolares 
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com as questões envolvendo as diversas mídias. Percebemos estas como uma 

oportunidade de tornar as aulas mais agradáveis e próximas dos alunos, mas é também 

uma possibilidade de educar os alunos para e por meio das mídias, assim como 

preconizado na Declaração de Grünwald, assinada por 19 países em 1982, que buscava 

uma atitude mais crítica e menos passiva em relação às mídias por parte das crianças, 

adolescentes e jovens. É a partir deste documento que surge o campo da mídia-

educação, fazendo uma interface entre comunicação e educação que, de acordo com 

Bacega (2009, p. 20): 

[...] inclui, mas não se resume a educação para os meios, leitura crítica 

dos meios, uso da tecnologia em sala de aula, formação do professor 

para o trato com os meios etc. Tem, sobretudo, o objetivo de construir 

a cidadania, a partir do mundo editado devidamente conhecido e 

criticado. Nesse campo cabem: do território digital à arte-educação, do 

meio ambiente à educação a distância, entre muitos outros tópicos, 

sem esquecer os vários suportes, as várias linguagens – televisão, 

rádio, teatro, cinema, jornal, cibercultura etc. Tudo percorrido com os 

olhos da congregação de agências de formação: as escola e os meios, 

voltados sempre para a construção de uma nova variável histórica. 

A sociedade global tem se organizado e habitado cada vez mais o que Pierre 

Lévy (1999) denomina de ciberespaço, ou seja, um ambiente de comunicação, de 

sociabilidade, de organização e de transação. Nesse sentido, há um “encurtamento” das 

distâncias e se agilizam trocas de todos os tipos: educacionais, econômicas, políticas, 

sociais e culturais, através da virtualização do espaço. Há, também, uma reorganização 

do tempo, da comunicação e das próprias relações entre os usuários. O impacto na 

cultura, embora ainda não mensurável, conforme Pierre Lévy (1999) e vários outros 

estudiosos da cibercultura, oferece-nos algumas pistas das mudanças a serem 

consideradas pela educação. Vale ressaltar que ao usarmos o termo “cultura” estamos 

considerando o conceito usado por Candau (2002, p. 73), para quem a cultura é “a lente 

através da qual o homem vê o mundo”. 

A cultura que emerge com as TDIC, propiciada pelo ciberespaço, é reconhecida 

como cibercultura, e estas são artefatos culturais da humanidade que trazem novos 

desafios e possibilidades em várias esferas. São artefatos que potencializam a 

intencionalidade humana – portanto, incorporam relações, muitas vezes, desiguais de 

poder –, e quando adotados pela educação, essa não pode se eximir da responsabilidade 
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mediadora. Conciliar os paradoxos é função da educação que se quer intercultural e, ao 

refletir sobre a dimensão cultural das TDIC, é preciso reconhecer que ao mesmo tempo 

em que propiciam a homogeneização cultural, também possibilitam o diálogo com a 

heterogeneidade, viabilizando assim, novas identificações. É possível apagar diferenças 

ou evidenciá-las, valorizá-las ou expô-las negativamente. O que não é permitido à 

educação é se recolher ou negar a importância de assumir a mediação, criação e autoria 

diante das TDIC, principalmente no tocante à interculturalidade. Esse compromisso 

deve ser assumido, ainda que possa parecer que os discentes tenham maior destreza 

tecnológica e/ou disponibilidade do que seus professores. 

A tecnologia da informação não é, e nunca foi, um campo neutro, assim como os 

meios de comunicação de massa, havendo nela uma dupla natureza. Sendo assim, ela 

nos exige uma análise crítica que a situe como artefato cultural produzido por dada 

hegemonia. É necessário enfatizar que esta tecnologia não chega a todos e nem todos 

possuem a autonomia suficiente para adoção crítica. O simples contato ou acesso não 

garante essa emancipação. 

O potencial das TDIC a partir das práticas culturais no desenho de novos 

cenários, formas de relação, aprendizagens, consumo, ativismo e vivências precisa da 

mediação educacional, por meio da docência. A mobilidade proporcionada por celulares 

smartphones, tablets, entre outros, está ampliando a permanência dos sujeitos no 

ciberespaço e essa hiperconexão não tem sido sinônimo de conhecimento construído, 

embora o acesso à informação e às interações, que auxiliam nessa construção, nunca 

tenha estado tão empoderado. 

Estamos imersos no ciberespaço, mas sem o letramento digital, uma massa de 

novos incluídos mergulha no potencial manipulador da mídia, de pessoas mal-

intencionadas, culto ao consumo, entre outros apelos potencializados pelas linguagens 

hipermidiáticas. Godoy e Santos destacam o paradoxo das naturezas manipuladora e 

emancipadora das mídias digitais: 

Da mesma forma que a mídia elege um corrupto ou derruba um 

inocente do poder, ela também aumenta a velocidade com que as 

informações, econômicas, culturais, políticas, religiosas, esportivas 

etc. são veiculadas, contribuindo para a obtenção de lucros ou 

prejuízos. É um lugar muito poderoso para ser ocupado apenas por um 

setor da sociedade, pois acreditamos que os que detêm o monopólio 

da informação ascendem a uma condição privilegiada nas relações de 
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poder, governança. As tecnologias de comunicação digital e da 

informação são os novos sistemas nervosos que enredam numa teia 

sociedades multiculturais [...] O impacto causado pela revolução 

cultural e informacional nas relações globais contemporâneas nos leva 

a crer que as lutas pelo poder, cada vez mais, serão efetivadas no 

campo simbólico e discursivo (GODOY; SANTOS, 2014, p. 29-30). 

Essa dupla natureza das TDIC é algo que pode ser analisado na perspectiva da 

educação intercultural. Há uma maior visibilidade de alguns grupos socioculturais, mas 

ainda existem muitos excluídos desse acesso, aumentando a desigualdade também 

quanto ao acesso e letramento digital. Consideramos que o letramento digital pode 

retroalimentar a convergência digital e a convergência cultural. Entendemos ser 

importante discutirmos o letramento digital e sua relação com o processo de ensino-

aprendizagem, pois segundo Rojo, “se os textos da contemporaneidade mudaram, as 

competências/capacidades de leitura e produção de textos exigidas para participar de 

práticas de letramento atuais não podem ser as mesmas” (ROJO, 2013, p. 8). 

A escola precisa habitar o ciberespaço para conhecer a dinâmica, a linguagem e 

possibilidades in loco, tornando-se, assim, praticante da ética do compartilhamento 

(PRETTO; RICCIO, 2010), do diálogo respeitoso nas diversas comunidades virtuais, da 

autoria e divulgação de suas produções. Essa autonomia refletida é conquistada via 

formação, mas também por meio da implicação, ou seja, a vinculação com as práticas 

emancipatórias já instauradas nos espaços virtuais e aquelas a serem inauguradas. 

É assim que entendemos a escola da educação intercultural via TDIC – como 

mediadora e formadora, como aquela que realmente afeta os mais jovens já imersos 

nesse campo e com provável maior destreza tecnológica, mas ainda ávidos por 

manifestarem-se com segurança e autonomia – conquistas viabilizadas pelo letramento 

digital. Vale, ainda, ressaltar que destreza tecnológica não garante ao jovem o 

letramento digital; a primeira garante o uso automático da tecnologia, a segunda trata do 

modo de ser e usar a tecnologia, de entender o discurso usado nas mídias além do 

processo de disseminação deste, trata da construção discursiva e ideológica deste. 

Nesse sentido, acreditamos que a escola é um lugar propício, não só para 

visualização das mídias e das TDIC, mas também para análise e debate em torno delas, 

perspectivando uma relação entre escola-mídia que seja de complementaridade, 

permitindo à escola um olhar de rearticulação em relação aos meios de comunicação 

social. 
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Propostas para trabalhar a mídia e a educação intercultural crítica na sala de 

aula 

 

Considerando o lugar das mídias numa educação que se propõe intercultural, 

trazemos alguns posts de redes sociais, a maioria do Facebook, que podem ser exemplos 

de divulgação, promoção, questionamento, reivindicação e crítica a atitudes e 

posicionamentos a favor ou contra questões que tratam da diferença/diversidade nessa 

rede social, focando nos temas gênero e relações étnico-raciais. 

Vale ressaltar que, conforme Lorenzo (2011), as redes sociais são uma espécie 

de representação pessoal ou profissional que permite ao usuário ligar-se a várias pessoas 

e comunidades e, a partir dessas ligações, estabelecer debates e compartilhamento de 

ideias. Através das redes sociais são estabelecidos e/ou reestabelecidos, portanto, laços 

sociais complexos que permitem interações simbólicas entre os indivíduos. 

Por meio dos exemplos que serão apresentados, buscamos mostrar como a rede 

está permeada por movimentos, como campanhas contra homofobia e abaixo-assinados 

por causas relevantes, construindo uma cultura voltada para a discussão intercultural 

através do ativismo, uma vez que evidencia problemas ou conquistas que são 

silenciados pela grande mídia. Vale lembrar que os movimentos invisibilizados pela 

grande mídia encontraram um canal de manifestação de suas ações e manifestações nas 

redes sociais, onde é possível ter fanpages, organizar eventos e atingir uma quantidade 

enorme de pessoas sem grandes gastos para isso. Além disso, as pessoas envolvidas em 

questões comuns se envolvem em causas importantes para elas, como em movimentos 

que parecem espontâneos e acarretam outras ações fora mesmo da rede. Um exemplo 

disso ocorreu nas últimas eleições presidenciais de 2018, quando o grupo do Facebook, 

intitulado “Mulheres unidas contra Bolsonaro”, chegou a três milhões de participantes, 

em menos de uma semana, e levou milhares de mulheres às ruas de diversas cidades 

brasileiras, em sua maioria capitais, no dia 28 de setembro deste mesmo ano, em 

protestos contra a candidatura de um presidenciável declaradamente machista, racista e 

homofóbico. 

Nas redes também encontramos contraexemplos, ou seja, visões de grupos que 

se propõem a manter a polarização entre brancos e negros, ricos e pobres, homens e 

mulheres. Nesse sentido, os exemplos retirados das redes sociais e que apresentamos a 

seguir servem para discutir com os alunos que a mídia, as redes sociais e os espaços de 
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comunicação podem ser usados tanto para oprimir quanto para libertar, e há a 

necessidade de ficarmos atentos às questões expostas. 

Ao desenvolver o conceito de “lugar de fala”, Ribeiro expõe de maneira bastante 

evidente os motivos pelos quais as redes sociais são um lugar de disputa: 

Não se trata aqui de diminuir a militância feita no espaço virtual, ao 

contrário, mas de ilustrar o quanto muitas vezes há um esvaziamento 

de conceitos importantes por conta de urgências que as redes geram. 

Ou porque grupos que sempre estiveram no poder passam a se 

incomodar com o avanço de discursos de grupos minoritários em 

termos de direitos (RIBEIRO, 2017, p. 56). 

Levando-se em conta essa perspectiva de que as TDIC são um espaço em 

disputa e que as redes sociais estão no cotidiano dos alunos, apresentamos alguns posts 

que tratam de questões referentes a gênero, com ênfase nos direitos das mulheres. Vale 

destacar, ainda, que a prática de acesso às redes pelos docentes, como forma de pesquisa 

didática, tem se tornado cada vez mais necessária, visto que é uma maneira de se 

atualizarem e se manterem mais próximos dos alunos. 

Ao propormos atividades didático-pedagógicas em sala de aula, pensamos em 

dois grandes temas, gênero e relações étnico-raciais. 

 

Gênero e poder 
 

Iniciamos nossa apresentação a partir de duas campanhas que ocorreram no 

Facebook e Twitter no ano de 2015, e tinham como objetivo denunciar práticas 

machistas, discutindo as relações de gênero e poder. A primeira delas, intitulada 

#meuamigosecreto,2 denunciava frases e situações machistas vividas pelas mulheres. A 

campanha gerou uma enorme visibilidade, sendo tema de matérias jornalísticas, 

crônicas em sites e jornais impressos.3 Nesse sentido, podemos dizer que alcançou seu 

objetivo de denunciar os pequenos machismos cotidianos. 

                                                
2 Essa hashtag serviu de inspiração para uma nova campanha que ocorreu durante as últimas eleições, 

intitulada #meubolsominionsecreto. Nesta última, as pessoas postavam casos de eleitores do candidato 

Bolsonaro – apelidados de Bolsominions, em uma alusão aos personagens do desenho animado 

“Minions” – indicando a incoerência das ações de eleitores em relação às propostas do candidato, que 
dizia ser a favor da família brasileira, entre outras coisas. 
3 Ver matérias em: <https://epoca.globo.com/vida/experiencias-digitais/noticia/2015/11/meuamigosecreto-

nova-campanha-na-internet-denuncia-o-machismo-nosso-de-cada-dia.html> e 

<https://revistagalileu.globo.com/blogs/buzz/noticia/2015/11/20-relatos-da-hashtag-meuamigosecreto-

que-precisam-ser-lidos.html>. Acesso em: 12 dez. 2018. 
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A figura 1, a seguir, apresenta uma seleção de posts da campanha e poderia, 

certamente, ser usada em sala de aula para tratar de questões diversas em várias 

disciplinas do currículo e, até mesmo, abordar a repercussão que as redes sociais 

causam no cotidiano. É, portanto, uma maneira de educar para as mídias e através delas. 

 

Figura 1: Seleção de posts da campanha #meuamigosecreto4 

 
Fonte: Site Pragmatismo Político.5 

A outra campanha de grande alcance foi chamada de #primeiroassédio e serviu 

para denunciar os assédios sexuais sofridos por muitas mulheres desde a infância, 

geralmente por pessoas conhecidas e de formas muito violentas. Assim como a 

campanha anteriormente citada, essa também foi uma importante forma de denúncia e 

visibilidade das questões feministas, ainda pouco discutidas pela grande mídia com a 

seriedade que merece. 

 

 

 

 

 

                                                
4 Todos os posts de grupos ou de empresas que estavam públicos na rede foram colocados aqui sem 
ocultação de seus nomes, pois achamos relevante a divulgação para um levantamento de fontes que 

discutem sobre os temas tratados. Porém, as postagens de pessoas comuns, inclusive em comentários a 

posts aqui utilizados, tiveram a imagem e nome apagados para resguardar a identidade dos sujeitos. 
5  Disponível em: <http://www.pragmatismopolitico.com.br/2015/11/meuamigosecreto-o-que-significa-a-

tag-que-viralizou-na-internet.html>. Acesso em: 12 jan. 2017. 
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Figura 2: Seleção de posts da campanha #primeiroassédio 

 
Fonte: Site da revista Capricho,6 22 out. 2015 

 

Ambas as campanhas são relevantes para uma discussão em sala de aula sobre o 

que representa o feminismo e quais lutas esse movimento tem em suas pautas. É urgente 

desmistificar junto a crianças e jovens o lugar comum em que se encontram as 

argumentações contra o feminismo, relegado a uma guerra contra os homens, como 

percebemos nos discursos sobre o tema, ou até mesmo como se representasse algo 

inverso ao machismo. Além disso, a campanha do #primeiroassédio pode servir como 

um disparador de discussões sobre o que é um assédio, quais suas consequências e 

quem é o culpado por ele. Muitas crianças e jovens não sabem que sofrem assédio, pois 

tais questões não são tratadas com eles nem pela família, nem pela escola. Apresentar 

denúncias contra assédio, sempre respeitando a idade dos alunos envolvidos na 

atividade, pode ser uma maneira de educá-los para reconhecerem, se necessário, quando 

são vítimas desse tipo de crime. 

Trazemos para o debate uma publicação feita no Facebook, no dia 14 de março 

de 2016, em uma comunidade denominada Empodere Duas Mulheres, fundado em 

2015, e que em sua descrição coloca-se como um grupo que visa o empoderamento das 

mulheres em busca de uma sociedade mais justa: 

 

                                                
6  Disponível em: <http://capricho.abril.com.br/vida-real/repercussao-caso-valentina-debate-online-

assedio-pedofilia-915242.shtml>. Acesso em: 12 jan. 2017. 
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Figura 3: Post sobre “jovem negra periférica” 

 
Fonte: Fanpage da comunidade Empodere Duas Mulheres.7 

 

O post teve 1.991 compartilhamentos, 14 mil reações (dividas entre curti, amei e 

triste), 410 comentários e foi publicado em reação a uma foto que foi compartilhada 

também no Facebook, em que um casal branco, em um bairro nobre do Rio de Janeiro, 

se dirigia à manifestação ocorrida no dia 13 de março pelo impeachment da presidente 

Dilma Roussef, levando com eles uma babá negra, uniformizada, que empurrava o 

carrinho dos filhos do casal. No mesmo dia 13, o marido, ao ver a foto difundida nas 

redes sociais, manifestou-se também pelo Facebook, dizendo que não havia problema 

algum em levar a babá uniformizada para a manifestação, visto que paga todos os 

direitos trabalhistas dela e ela estava em seu horário de trabalho. 

No post aqui ilustrado na figura 3, há uma clara intenção de defesa das mulheres 

negras e da periferia, que muitas vezes, ao serem mães, são abandonadas pelos parceiros 

e por suas famílias e devem cuidar do filho e de seu sustento geralmente sozinhas. 

Grande parte dos comentários feitos defende essa mesma ideia inicial do post, porém há 

alguns comentários contrários e bastante agressivos, o que reforça a ideia do 

acirramento do debate. 

Entendemos que um material como este, usado didaticamente, pode ser inserido 

em várias disciplinas a partir de diversas perspectivas; uma das sugestões, a mais básica 

delas, seria o uso deste post para propor a produção de um texto argumentativo, nas 

disciplinas de linguagens, em que os alunos pudessem desenvolver o gênero 

argumentativo, proposta de escrita muito comum no Enem e em outras avaliações em 

                                                
7 Disponível em: 

<https://www.facebook.com/empodereduasmulheres/photos/a.793090670764923.1073741827.282908221

783173/1031720213568633/?type=3&theater>. Acesso em: 21 nov. 2017. 
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larga escala. Há, ainda, a possibilidade de se promover um debate na turma, para poder 

trabalhar a oralidade dos alunos e sua capacidade de argumentação, visto que este tipo 

de atividade é recomendada pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Língua 

Portuguesa, mas muito pouco desenvolvida na escola, que ainda prioriza o texto escrito. 

Há, também, possibilidades de trabalhos interdisciplinares, discutindo tanto as questões 

de gênero quanto étnico-raciais num enfoque histórico-cultural. 

A postagem apresentada na figura 3 merece um debate em sala de aula, visto que 

com uma única frase e em poucas palavras aborda questões relacionadas ao gênero, 

diferenças socioeconômicas e relações étnico-raciais. 

 

Relações étnico-raciais 

 

A figura a seguir é uma postagem-denúncia, vejamos: 

 

Figura 4: Manifestações contra racismo na escola no Dia da Consciência Negra 

 
Fonte: Facebook 

 

Na figura 4, desenvolvido a partir de uma atividade escolar do Dia da 

Consciência Negra, o cartaz mostra uma representação estereotipada da mulher negra, 

em que se usa palha de aço para representar seus cabelos. O cartaz causou polêmica, 

pois foi fotografado e colocado na página do Facebook de uma aluna da escola que não 

concordou com a maneira como a mulher negra foi retratada. As mensagens que 

seguem em resposta à postagem da aluna questionam o despreparo de algumas escolas e 
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professores em abordar o tema, mesmo após a promulgação da lei 10.639/2003,8 que 

prevê o ensino da História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas de todo o país. 

O Dia da Consciência Negra já é esperado, pelas pessoas que discutem questões 

étnico-raciais e pelas que lutam contra o racismo estrutural, como um dia de “horrores” 

na internet, pois não é difícil achar manifestações escancaradas de racismo, o que piora 

a situação quando tais fatos ocorrem no ambiente escolar.9 Com a divulgação em tempo 

real, por meio de fotos e vídeos, está cada dia mais fácil ter publicado para muita gente 

festas realizadas dentro ou fora da escola “sem nenhuma intenção de fazer o mal”, ou 

mesmo “sem pensar que seria interpretado dessa maneira”. Com o maior 

empoderamento dos negros sobre seus direitos, viabilizado também pelas redes sociais, 

percebemos o movimento de pais, alunos e professores contra manifestações de racismo 

com maior visibilidade e, assim, o racismo que se esconde nas entrelinhas de um 

discurso eugênico no qual estamos imersos e que é reforçado todos os dias nos 

comerciais de TV, no alisamento de cabelo como imagem de beleza, entre outras 

maneiras que passam despercebidas a um olhar mais atento, é questionado e colocado 

em debate. De acordo com Marcelino: 

É preciso que as diferenças sejam reconhecidas e respeitadas dentro 

da instituição escolar. Sendo assim, ao discutirmos relações raciais e 

gênero, podemos notar a força do discurso sobre a mulher negra em 

frases e comentários aparentemente inocentes, no entanto tão 

presentes no imaginário e nas práticas educativas dentro das escolas. 

Podemos citar, por exemplo, que, a estética da menina negra, seja por 

seu cabelo trançado, alisado ou crespo se torna alvo de práticas cruéis 

de meninas brancas e de meninos brancos e negros nas escolas 

(MARCELINO, 2015, p. 346). 

O post seguinte escancara a maneira como uma escola revela seu racismo, ao 

solicitar que as meninas sejam enviadas para o evento de natal com cabelos lisos e 

soltos, tentando deixar claro que assim a festa ficará mais bonita. 

 

 

                                                
8 A lei nº 10.639/2003 foi substituída pela lei nº 11.64/2008, que “estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática 

História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena” (BRASIL, 2008). 
9 Tal situação de desrespeito à cultura também se repete nas comemorações ao “Dia do Índio”, em 19 de 

abril. 
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Figura 5: Post sobre cabelo das alunas 

 
Fonte: Fanpage da Novamérica10 

 

Ambos os posts aqui destacados podem ser disparadores de conversas, análises e 

construções da maneira de olhar a negritude. É urgente que passemos a conversar com 

nossos alunos sobre o que é o racismo estrutural, de que maneira ele mantém nossas 

bases sociais desde o período colonial e como as injustiças contra essa população ainda 

precisam ser corrigidas, por meio de políticas públicas específicas voltadas para esse 

público. Embora estejamos atentos às discussões sobre esses temas, sabemos que ainda 

é necessário desconstruir muitas “frases feitas”, repletas de “lugares comuns” e 

preconceitos, com as quais nos deparamos (inclusive nas escolas) contra a política de 

cotas do Enem e de concursos públicos para pessoas negras; contra o bolsa-família para 

pessoas de baixa renda, cuja maioria é negra. Enfim, as injustiças contra a população 

negra e a manutenção de privilégios aos brancos mais do que urgem como pautas para 

nossas aulas de matemática – ao tratarmos da diferença de renda e, consequentemente, 

de acesso à alimentação e bens de forma injusta; ciências – ao levantarmos o quanto é 

importante o saneamento básico para a não proliferação de doenças, destacando onde 

falta esse tipo de saneamento e quais as pessoas mais afetadas; geografia – ao 

questionarmos o tempo de deslocamento dos pais dos nossos alunos até seus respectivos 

empregos, ou deles mesmos até a escola, observando quantos deles estão em postos de 

gerência ou não; enfim, a partir desses posts, propomos ampliar os olhares de nossos 

                                                
10 Disponível em: 

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=176752736007499&set=pb.100010183218420.-

2207520000.1459310037.&type=3&theater>. Acesso em: 13 fev. 2017. 



 

 

 

Acesso Livre n. 10   jul.-dez. 2018 

43 
 

alunos para situações que se banalizaram como normais e que precisam ser 

problematizadas. 

A Novamérica, organização que divulgou e questionou o bilhete enviado pela 

escola para os pais das crianças que lá estudam, com a foto de uma menina branca e de 

cabelos lisos – insinuando que este é o modelo de beleza ao qual todos devem seguir – é 

uma organização não governamental (ONG) que atua na formação de professores e 

busca trabalhar a educação, tendo por fim a compreensão, conquista e vivência dos 

direitos humanos. Notamos, assim, a partir da divulgação deste post, como entidades 

ligadas aos direitos humanos, à educação e à formação de professores estão atentas aos 

problemas sociais e à formação cidadã dentro ou fora da escola. Mostrar situações de 

racismo dentro da escola é necessário, pois: 

[...] a educação para as relações étnico-raciais deve estar presente nas 

práticas do cotidiano, dentro e fora da sala de aula, como exercício de 

uma prática educativa antirracista. Acreditamos que, ao trazer à tona a 

discussão e reflexão crítica sobre o racismo e na mesma tônica 

promover atitudes de não silenciamento, estamos assim contribuindo 

para e (na) superação do preconceito e discriminação (MARCELINO, 

2015, p. 344). 

Como destacamos anteriormente, os movimentos antes silenciados pela grande 

mídia atualmente encontram nas redes sociais um lugar de divulgação de suas 

atividades e também um meio de propagação de suas lutas. É interessante observar 

como todos os dias há novas publicações nesse sentido, ganhando força e visibilidade. 

Vale destacar também que algumas publicações que “viralizam” na internet passam a 

ser notícia nos jornais impressos e noticiários de TV, e o que se torna assunto na rede 

passa a ter maior atenção da grande mídia. Por isso acreditamos e defendemos que estes 

assuntos sejam tratados de maneira crítica na sala de aula, no ambiente escolar, visando 

a educação para os meios, conforme a Declaração de Grünwald de 1982. 

 

Considerações finais 
 

Os posts e campanhas do Facebook selecionados neste artigo podem ser usados 

como propostas didático-pedagógicas para discutir as TDIC além de seus aspectos 

funcionais, ou seja, é possível ir além do uso despretensioso das redes sociais, que seria 
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apenas conectar-se ao outro, e levar para a sala de aula questões ideológicas e 

interculturais que envolvem os usos das redes sociais. Nesse sentido, estaríamos 

trabalhando com a perspectiva de uma educação cidadã e intercultural, preparando 

professores e alunos para o mundo, ou seja, para lidar com as situações cotidianas, 

envolvendo não somente as redes sociais, mas o debate em torno da diferença e da 

diversidade que também existe dentro das redes. Há professores que já atuam nessa 

perspectiva, pois como afirma Louro: 

Escolas e academias, em suas práticas, experimentam continuidades e 

descontinuidades, realizam deslocamentos e, eventualmente, rupturas. 

As denúncias, as questões e as críticas feministas, bem como aquelas 

vindas dos Estudos Culturais, dos Estudos Negros, dos Estudos Gays 

e Lésbicos, também estão produzindo efeitos. Assim sendo, ainda que 

de formas talvez tímidas, vemos hoje em escolas brasileiras 

experiências e iniciativas que buscam subverter as situações desiguais 

de classe, raça, gênero, etnia – vividas pelos sujeitos (LOURO, 2014, 

p. 124). 

Dessa forma, o uso das redes sociais passará também pela crítica à rede e ao uso 

desta, e assim os usuários perceberão que é possível aprender conteúdos escolares a 

partir das postagens lidas, visto que é necessário investigar sobre o assunto, pesquisar 

acerca do tema e, principalmente, saber argumentar e se posicionar sobre posts 

viralizados. Além disso, ao fazer um trabalho sistematizado dos conteúdos das redes 

sociais, os alunos ampliam seu poder de argumentação e os professores podem levar 

materiais para a sala de aula que partam da realidade deles, tornando as aulas mais 

dinâmicas e mais lúdicas, o que amplia a motivação para o aprendizado. 

Destacamos, ainda, a possibilidade de práticas pedagógicas transdisciplinares, 

visto que é possível desenvolver atividades envolvendo todas as disciplinas do currículo 

escolar, da matemática (número de visualizações, número de postagens contra e número 

de postagens a favor, frequência de postagens envolvendo o mesmo tema, apresentação 

de dados estatísticos e interpretação de gráficos, entre outras) à língua portuguesa 

(argumentação, análise das postagens, uso de sinônimos, palavras de baixo calão e 

inúmeras outras possibilidades). Assim, acreditamos ser possível envolver toda a escola, 

aprendendo acerca dos temas apresentados, produzindo debates e discussões, ampliando 

o conhecimento sobre o uso crítico das redes sociais, destacando a pesquisa em sites que 
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se destacam pela confiabilidade e, além disso, criando no ambiente escolar 

possibilidades de discutir a diversidade presente na escola e na sociedade em geral. 

Sabemos da possibilidade de na rede não termos contato com questões sobre 

racismo, por exemplo, se ninguém entre os nossos “amigos” comentar esse assunto ou 

compartilhar informações de temas voltados a questões pertinentes a uma educação 

intercultural. Como destacamos, é aí que se faz importante uma mediação direcionada 

para essa mudança, uma vez que tais discussões estão ocorrendo dentro da rede, o que 

pede um posicionamento crítico diante dos fatos que ocorrem em nossa sociedade. 

Nesse caso, é imprescindível o papel do professor voltado para uma educação 

com/para/sobre os meios dentro das redes sociais de que se utilizam seus alunos todos 

os dias, dentro e fora da escola. 

A mudança para o uso das redes nas aulas já é um processo que vem sendo feito 

aos poucos nas escolas, mas precisamos garantir que não seja mais um fardo para o 

professor. Convidamos, portanto, professores e alunos a encararem a diversidade 

cultural, tão rica e propiciadora de relações genuínas, como uma vantagem dentro e fora 

da escola, inclusive nas redes sociais, construindo, aos poucos, uma educação 

verdadeiramente intercultural. 
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Resumo: Faz-se análise da ineficiência do direito de acesso à informação no âmbito da 

Prefeitura de Piúma/ES, buscando demonstrar a gravidade, no tocante a sua inobservância. O 

objetivo geral é destacar a questão da responsabilidade dos agentes públicos, inclusive dos 

órgãos de controle e fiscalização quanto à inocuidade da Lei de Acesso à Informação. 

Ademais, ressalta a importância do direito à informação – especialmente de sua qualidade, sob 

a ótica do combate à corrupção, do fortalecimento do controle social e da cidadania. Constata-

se que o direito à informação é um direito fundamental expressamente previsto na 

Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, inciso XXXIII, bem como 

no inciso II do § 3º do artigo 37 e no § 2º do artigo 216. Por conseguinte, destaca-se a lei nº 

12.527, de 18 de novembro de 2011, denominada Lei de Acesso à Informação (LAI), que 

regulamentou o direito supracitado, possibilitando, por conseguinte, um aprimoramento da 

democratização das relações governamentais com a sociedade. 

Palavras-chave: Ineficiência da LAI; transparência; controle social. 

 

The [in] effectiveness of the Law on Access to Information within the 

municipality of Piúma-ES 

Abstract: We analyze the inefficiency of the right of access to information within the 

Municipality of Piúma/ES, seeking to demonstrate the seriousness regarding its non-

compliance. The general objective is to highlight the issue of the responsibility of public 

agents, including the control and oversight bodies regarding the innocuousness of the Law on 

Access to Information. In addition, it emphasizes the importance of the right to information – 

especially its quality, from the perspective of combating corruption, strengthening social 

control and citizenship. It is observed that the right to information is a fundamental right 

Germano Santos Fragoso 
Graduado em Direito pela Faculdade 

Doctum, Unidade Guarapari/ES. 
Graduando em Arquivologia pela 

Universidade Federal do Espírito Santo. 

Pós-graduando em Gestão Pública pela 
Universidade Federal do Espírito Santo. 

Especialista em atendimento a crianças e 

jovens em situação de risco social. 
Servidor público estadual do Tribunal de 

Justiça do Espírito Santo, ocupante do 

cargo de Secretário de Gestão do Foro 
da Comarca de Piúma/ES. 

 

 
A [in]eficácia da Lei de Acesso à 
Informação no âmbito da prefeitura 
de Piúma-ES 
 
 
 
 

 

 
 



Acesso Livre n. 10   jul.-dez. 2018 

49 
 

expressly provided for in the Constitution of the Federative Republic of Brazil, in its article 5, 

item XXXIII, as well as in item II of paragraph 3 of article 37 and paragraph 2 of article 216. 

Therefore, law 12,527 of November 18, 2011, called the Law on Access to Information (LAI), 

which regulated the aforementioned law, is highlighted, thus enabling an improvement in the 

democratization of government relations with society. 

 

Keywords: Inefficiency of LAI; transparency; social control. 

 

Introdução 

 tema “A ineficácia da Lei de Acesso à Informação” além de muito discutível no 

âmbito do município de Piúma, no estado do Espírito Santo, é providencial, na 

medida da notoriedade do crescimento do número de cidadãos conscientes de seus 

direitos, mormente da importância e na obrigação de envolverem-se no processo de mudança 

da realidade ou do ambiente que os cercam. Nesse quadro, a efetividade da Lei de Acesso à 

Informação se mostra como importante propulsora da consolidação da democracia e da 

transparência pública. 

Ocorre que muitos cidadãos acabam esbarrando em uma série de dificuldades para 

obtenção de dados ou informações por parte de agentes e servidores públicos, o que acaba por 

fragilizar a lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação (LAI), 

colocando em xeque a sua exequibilidade e a atuação dos órgãos de controle e fiscalização, 

como, por exemplo, o Ministério Público e o Tribunal de Contas. 

Assim, dividiu-se o presente trabalho em quatro partes. Na primeira parte, é realizada 

uma breve retrospectiva histórica sobre o acesso à informação, sendo explicada sua evolução, 

sua consolidação no ordenamento brasileiro. Além disso, discorre sobre a diferenciação entre 

os conceitos de dado, informação (pessoal ou sigilosa), conhecimento e documento. 

Em seguida, são levantadas algumas considerações a respeito da destinação e 

diretrizes da LAI, tais como: garantia das informações, como dever do Estado, procedimentos 

para obtenção do acesso à informação e demais aspectos que possibilitem melhor 

compreensão da legislação supramencionada. 

Ademais, são abordadas nuances com relação à responsabilidade pelo uso indevido ou 

recusa de fornecimento de informações, inclusive em caso de danos. 

O tema central do presente estudo é analisar o cumprimento da LAI no âmbito da 

Prefeitura de Piúma/ES. Nesta parte, busca verificar em que medida a 

O 
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conscientização/evolução da sociedade sobre seus direitos, aliada à democratização do acesso 

à informação, fez crescer significativamente o número de pedidos dessa natureza. Apontamos, 

também, as principais causas que podem levar a esse julgamento. 

Finalizando, são apresentadas algumas soluções que poderiam contribuir para evitar a 

inobservância da LAI, principalmente por parte dos agentes públicos (que não raras vezes, 

insistem em impedir a divulgação e o acesso à informação). 

É nesse cenário que se processa essa agitada discussão, razão pela qual não se 

pretende, com o presente estudo, esgotar o debate e nem tampouco fazer juízo de valor ou 

político, até porque não foram colhidos os dados (levantamento pormenorizado) de todos os 

pedidos formulados na Prefeitura de Piúma entre os anos de 2017 e 2018. No entanto, que 

sirva como um ponto de reflexão sobre um tema de grande relevância no nosso ordenamento 

jurídico pátrio, além da incontestável incidência na vida social. 

 

Metodologia 

 

O artigo foi realizado a partir de pesquisa em materiais bibliográficos, em suporte 

papel ou em meio eletrônico, tais como: artigos científicos, legislação constitucional e 

infraconstitucional. Nosso intuito é contribuir para que o direito fundamental ao acesso à 

informação seja realidade. 

A abordagem de pesquisa foi a qualitativa, por meio de coleta de dados consistentes na 

elaboração e protocolização de pedidos de informações diversos, durante os anos de 2017 e 

2018, com fundamento na LAI, na Prefeitura Municipal de Piúma, cujas cópias permanecem 

em poder do autor, com vistas de confirmar a hipótese lançada. 

 

1. Retrospectiva histórica sobre acesso à informação 

 

Antes de ingressarmos no assunto que será o centro do estudo proposto, isto é, 

tratarmos sobre a ineficácia da LAI no âmbito da Prefeitura Municipal de Piúma, urge, 

inicialmente, fazer uma breve síntese sobre os aspectos históricos do acesso à informação. 

Nesse sentido, recorrendo-se ao entendimento de Scolforo (2013, p. 51), asseveramos 

que:  

Em um Estado Democrático de Direito a transparência e o acesso à 

informação constituem-se de direitos do cidadão e deveres da Administração 

Pública. Cabe ao Estado a informação pública seja a regra e o sigilo, a 

exceção. Com a promoção de uma cultura de abertura de informações em 
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âmbito governamental, o cidadão pode participar mais ativamente do 

processo democrático ao acompanhar e avaliar a implementação de políticas 

públicas e ao fiscalizar a aplicação do dinheiro público. A garantia da 

transparência e do acesso à informação não é um tema novo no Brasil: ao 

longo da história brasileira, diferentes leis e políticas já contemplaram de 

maneiras variadas essa questão. A Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, por exemplo, colocou o direito de acesso a informações 

públicas no rol de direitos fundamentais do indivíduo. 

[...] 

No Brasil, um dos principais normativos relacionados à transparência na 

gestão pública é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece que “a 

responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente”, 

definindo, em seus arts. 48 e 48-A o modo e os instrumentos pelos quais será 

garantida a transparência pública. 

 

Para uma melhor compreensão sobre o assunto, antes da instituição do Estado 

Democrático de Direito, mais precisamente na Antiguidade, as informações (documentos 

públicos) já eram uma apreensão daqueles que detinham o poder. Ou seja, havia uma espécie 

de cultura do segredo, onde o acesso era limitado apenas àqueles escolhidos pelos reis e 

sacerdotes, isto é, pelos detentores do poder na época. 

Somente com os avanços sociais ocorridos no final do século XVII, aliado com a 

concepção inovadora do iluminismo, a qual resultou na formação do Estado Liberal, que se 

iniciou a valorização do acesso às informações públicas, com o renascimento do espírito 

democrático. Importante consignar que a primeira legislação específica sobre ao direito à 

informação surgiu na Suécia, em 1766. 

Após a Revolução Francesa, com o processo de democratização de vários países, 

estimulou-se o revigoramento da cidadania e da participação social no cenário mundial. 

Contudo, foi apenas com o fim da Segunda Guerra Mundial, em um cenário de 

reconstrução, que esse tema começou a tomar maiores proporções, especialmente com as 

promulgações das Constituições Italiana (1947) e Alemã (1949), as quais consagraram a 

liberdade de expressão e informação, proibindo qualquer tipo de restrição. 

Nesse contexto, a população começou a exigir dos governantes ações de interesse 

comum, com participação de seus membros, ou seja, dos cidadãos, com vistas de garantir a 

vontade coletiva. Registra-se que a liberdade foi considerada como fortificação dos legítimos 

Estados Democráticos. 
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Nesse cenário, diversos países reconheceram a necessidade de efetivarem em seu 

ordenamento jurídico a liberdade e o direito à informação com normas regulamentadoras. O 

propósito dessas leis seria proporcionar suporte para que os indivíduos pudessem participar de 

forma efetiva na tomada de decisões. 

No Brasil, não obstante a previsão do direito à informação como garantia fundamental 

desde a Carta Política de 1988, apenas duas décadas depois foi regulamentada essa previsão 

constitucional, por meio da lei federal nº 12.527/2011. 

Não se pode olvidar que, antes disso, havia apenas normas que estabeleciam 

regramento em relação ao sigilo das informações, em oposição ao acesso. 

Oportuno se torna dizer a existência de diversos esforços para vencer a cultura do 

segredo/sigilo arraigada nos órgãos da administração pública, inaugurando-se assim a titulada 

“cultura do acesso”. 

Destacamos que, à época da publicação da LAI, a Controladoria Geral da União1 

divulgou uma cartilha introdutória (manual) nos seguintes termos: 

 

[...] A Lei de Acesso à Informação (LAI) entrou em vigor em 16 de maio de 

2012 e tem como propósito regulamentar o direito constitucional de acesso 

dos cidadãos às informações públicas no país. A Lei traz vários conceitos e 

princípios norteadores do direito fundamental de acesso à informação, bem 

como estabelece orientações gerais quanto aos procedimentos de acesso. 

Tais conceitos e princípios devem ser corretamente compreendidos pelos 

ocupantes de cargos e funções públicas, de forma a garantir a qualquer 

interessado o pleno exercício do direito constitucional de acesso à 

informação de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral. A 

LAI representa uma mudança de paradigma em matéria de transparência 

pública, pois define que o acesso é a regra e o sigilo, a exceção. Qualquer 

pessoa, física ou jurídica, poderá solicitar acesso às informações públicas, 

isto é, aquelas não classificadas como sigilosas, conforme procedimento que 

observará as regras, prazos, instrumentos de controle e recursos previstos. 

 

Deveras, a lei nº 12.527/2011 estabelece no seu art. 5°,2 o dever do Estado de garantir 

ao cidadão o direito de acesso à informação, que deverá ser assegurado por intermédio de 

procedimentos simples, objetivos, célere, de forma transparente, em linguagem de fácil 

                                                        
1 Disponível em: <http://www.cgu.gov.br>. Acesso em: 11 ago. 2018. 
2 Art. 5º. É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada, mediante 

procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. 
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compreensão e entendimento (BRASIL, 2011). 

Semelhantemente, o decreto n° 7.724/2012, em seu art. 2°3 prevê a obrigação dos 

órgãos e entidades do poder público de assegurar às pessoas naturais e jurídicas às 

informações, observados os princípios da Administração Pública, os quais estão esparsos em 

todo o texto da Constituição Federal, máxime no art. 37,4 bem como as diretrizes da lei 

inicialmente citada (BRASIL, 2012). 

Portanto, indiscutível ser dever do Estado garantir o amplo e irrestrito acesso à 

informação de interesse particular, coletivo ou geral, resguardado o sigilo da fonte, quando 

necessário ao exercício profissional e ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 

segurança da sociedade e do Estado. 

 

2. Dado, informação, conhecimento e documento 

 

Indubitável que a LAI possibilita a fiscalização efetiva das ações do poder público, 

potencializando a aplicação correta dos recursos públicos. No entanto, a garantia dessa 

prerrogativa ao cidadão não é bem vista por alguns agentes públicos, que se utilizam de 

subterfúgios para escapar da fiscalização realizada pela sociedade. 

Nesse aspecto, torna-se necessário distinguir corretamente os conceitos de dado, 

informação (pessoal e sigilosa), conhecimento e documento, pois não é raro deparar-se com 

dados disponíveis, porém com linguagem demasiadamente técnica, indecifrável, desatualizada 

e de difícil compreensão, o que vai de encontro com o propósito da legislação informacional. 

A palavra dado possui distintos significados, entretanto, no contexto deste artigo, 

adotaremos o conceito definido por Ferreira (1975, p. 417): “‘Dado’ pode ser definido como a 

‘informação em seu estado bruto, isto é, o que se apresenta à consciência como imediato, não 

construído ou não elaborado’”. 

Por seu turno, Silva (2008, p. 301) define informação como “o dado trabalhado de 

modo a se tornar significativo e útil, e que permite a tomada de decisão”. 

Boff (2001) considera informação como dados que possuem algum significado. O 

objetivo da informação é diminuir a incerteza e a imprecisão, permitindo ao usuário maior 

compreensão de uma determinada situação. 

                                                        
3 Art. 2o. Os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal assegurarão, às pessoas naturais e jurídicas, o direito 

de acesso à informação, que será proporcionado mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, 

clara e em linguagem de fácil compreensão, observados os princípios da administração pública e as diretrizes 

previstas na lei nº 12.527, de 2011. 
4 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998). 

http://www.planalto.gov.br/cCIVIL_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm
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Por sua vez, conhecimento é a interpretação da informação e de sua utilização para 

determinado fim. Segundo Probst (2007, p. 29), o conhecimento é 

 

O conjunto total incluindo cognição e habilidades que os indivíduos utilizam 

para resolver problemas. Ele inclui tanto a teoria quanto a prática, as regras 

do dia a dia e as instruções sobre como agir. O conhecimento baseia-se em 

dados e informações, mas, ao contrário deles, está sempre ligado a pessoas. 

Ele é construído por indivíduos e representa suas crenças sobre 

relacionamentos causais. 

 

Em relação à palavra documento, para os efeitos da Lei de Acesso à Informação, 

entenda-se como sendo unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou 

formato. 

Para o autor Gomes (1967, p. 5), documento é considerado “[...] peça escrita ou 

impressa que oferece prova ou informação sobre um assunto ou matéria qualquer”. 

Convém ressaltar que existe multiplicidade de conceitos das palavras em questão, os 

quais podem variar de autor para autor, entretanto, os conceitos acima resumidos estão em 

sintonia com o cenário ora abordado. 

Nesse sentido, a simples divulgação de dados, em portais institucionais e de 

transparências, por si só não se demonstra suficiente para alcançar o objetivo pretendido pelo 

legislador. O legislador estabeleceu que as informações fossem e sejam prestadas em 

linguagem de claro e fácil entendimento, possibilitando qualquer cidadão apropriar-se do 

conhecimento para então assegurar o controle social. 

Com essa ideia, Corbari (2004, p. 110), assevera que 

 
Não basta divulgar dados, não basta publicar. Não se trata de amesquinhar o 

princípio constitucional da publicidade. O que se propõe é que os dados 

divulgados sejam compreensíveis para que possam atingir um objetivo 

bastante nobre: permitir o controle, sobretudo o controle social, que é a 

forma mais eficaz de controle da Administração Pública. [...] lei elegeu a 

transparência como um de seus pilares, a qual não é praticada pela mera 

disponibilização de informações, mas pela disponibilização de informações 

que possam ser compreendidas pelo cidadão mediano. É necessário que 

exista compatibilidade entre a linguagem adotada para informar com a 
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linguagem usual do destinatário da informação; do contrário, torna-se 

impossível o exercício do controle por parte daquele que a recebe. 

 

Para contextualizar o que se pretende, é de bom alvitre consignar os ensinamentos de 

Uhlir (2006, p. 21) ao afirmar que 

 
[...] desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos (artigo 19), uma 

das principais metas de qualquer sociedade tem sido a luta pelo 

desenvolvimento humano, ou seja, ‘o fortalecimento de todos os cidadãos, 

por meio do acesso e utilização da informação e do conhecimento’. Com 

isso, o acesso e utilização das informações ganham importância fundamental 

para os cidadãos que desejam alcançar a ‘cidadania integral’. 

 

Para se chegar a uma noção de cidadania integral, cita-se apropriado entendimento 

contido no relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD 

(PROGRAMA, 2004, p. 26-27, grifo do autor): 

 
Falar em cidadania integral é considerar que o cidadão de hoje deve ter 

acesso a seus direitos cívicos, sociais, econômicos e culturais em perfeita 

harmonia, e que todos eles formam um conjunto indivisível e articulado [...] 

argumenta-se que a democracia implica uma cidadania integral, isto é, o 

pleno reconhecimento da cidadania política, da cidadania civil e da cidadania 

social. [...] Com respeito a cidadania civil, registram-se importantes 

conquistas em matéria de legislação, porém é preocupante a limitada 

capacidade dos Estados de garantir esses direitos na prática. 

 

2.1. Procedimento de acesso à informação 

 

A Lei de Acesso à Informação (LAI) descreve de forma clara e abrangente, em seus 

artigos 10 a 20, os procedimentos para obtenção de informações, procurando não deixar 

qualquer margem de interpretação para obstáculos, sonegação ou indeferimentos. 

Segundo dispõe o art. 10 da lei nº 12.527/2011, qualquer interessado pode pleitear 

acesso às informações aos órgãos e entidades mencionadas nos arts. 1º e 2º (respectivamente) 

da referida norma, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido constar a identificação do 

solicitante e a especificação da informação pretendida, sendo vedada a exigência de motivos 

que ensejaram o pleito (BRASIL, 2011). 

Em regra, o órgão ou entidade que receber o pedido de informação deve diligenciar no 
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sentido de autorizar ou conceder o acesso imediatamente. 

Contudo, não sendo possível, o órgão ou entidade deverá, em prazo não superior a 

vinte dias, comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta; indicar as razões de fato 

ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido; ou comunicar que não possui a 

informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou, 

ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da 

remessa de seu pedido de informação, nos exatos termos do art. 11, § 1º, incisos I, II e III da 

lei nº 12.527/2011 (BRASIL, 2011). 

Por outro lado, o prazo acima assinalado (vinte dias) poderá ser prorrogado por mais 

dez dias, mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o solicitante, segundo art. 

11, § 2º, lei nº 12.527 (BRASIL, 2011). 

Havendo negativa do fornecimento das informações pretendidas, por se tratar de 

informação total ou parcialmente sigilosa, o solicitante tem o direito de saber sobre a 

possibilidade de interposição de recurso, bem como do prazo e condições para o referido 

desiderato, inclusive sobre a autoridade competente responsável pela apreciação do recurso 

em questão (art. 11, § 4º, lei 12.527/2011). 

Sobremodo importante salientar que a lei supramencionada trata dos recursos de forma 

detalhada no capítulo III, seção II, arts. 15 a 20. 

Conforme regramento previsto no § 5º, art. 11 da LAI, caso a informação esteja 

armazenada em formato digital, esta poderá ser disponibilizada no mesmo formato, desde que 

haja anuência do solicitante. 

A lei nº 12.527/2011, mais precisamente no capítulo IV, trata, de forma detalhada, as 

questões relacionadas às restrições de acesso a informações (BRASIL, 2011). 

Nesse sentido, a Seção I, estabelece as Disposições Gerais; na Seção II, refere-se da 

Classificação da Informação quanto ao Grau e Prazos de Sigilo; na seção III, é disciplinada a 

questão da Proteção e do Controle de Informações Sigilosas; na seção IV, ocupa-se dos 

Procedimentos de Classificação, Reclassificação e Desclassificação; e, finalmente, na Seção 

V, focalizam-se as Informações Pessoais. 

 

3. Responsabilidade pelo uso indevido ou recusa de fornecimento de informações 

 

Antes de adentrar o cerne do trabalho e, dando continuidade para tornar ainda mais 

compreensível o conteúdo do mesmo, faço breve relato acerca da responsabilidade do agente 

público ou militar que deixa de cumprir a LAI – Lei de Acesso à Informação. 
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A LAI, em seu art. 32, estabelece o rol de condutas ilícitas, aptas a ensejarem 

responsabilidade do agente público e militar. Observe-se: 

Art. 32. Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do 

agente público ou militar. 

I - recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, retardar 

deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de 

forma incorreta, incompleta ou imprecisa; 

II - utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar, 

desfigurar, alterar ou ocultar, total ou parcialmente, informação que se 

encontre sob sua guarda ou a que tenha acesso ou conhecimento em razão do 

exercício das atribuições de cargo, emprego ou função pública; 

III - agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso à 

informação; 

IV - divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir acesso 

indevido à informação sigilosa ou informação pessoal; 

V - impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou 

para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem; 

VI - ocultar da revisão de autoridade superior competente informação 

sigilosa para beneficiar a si ou a outrem, ou em prejuízo de terceiros; e 

VII - destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a 

possíveis violações de direitos humanos por parte de agentes do Estado 

(BRASIL, 2011). 

Outro ponto importante que se deve ressaltar é que pelas condutas acima descritas, 

poderá o agente público ou militar, também, responder, por ato de improbidade 

administrativa, conforme o disposto no § 2º, art. 32, lei nº 12.527/2011, e nas leis nº 

1.079/1950 e nº 8.429/1992. 

Sobre esse aspecto, Cunha Júnior (2009, p. 619, grifo nosso), define ato de 

improbidade administrativa como sendo “[...] todo aquele que lesa o interesse da 

coletividade, importa em enriquecimento ilícito, que causa prejuízo ao erário e que atenta 

contra os princípios da Administração Pública”. 

Nesse diapasão, é de bom alvitre consignar que a responsabilização do agente público 

ou militar se mostra fundamental para a executoriedade da legislação ora em análise. 

Como se observa, a intenção do legislador foi garantir a publicidade e a transparência 

integral dos atos da Administração Pública e de seus agentes, outrossim, o próprio legislador 
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Fonte: Elaboração própria/2018 

estabeleceu parâmetros sancionatórios em decorrência da divulgação não autorizada ou 

utilização indevida de informações sigilosas ou informações pessoais, nos casos de dolo ou 

culpa. Confira-se. 

Art. 34. Os órgãos e entidades públicas respondem diretamente pelos danos 

causados em decorrência da divulgação não autorizada ou utilização 

indevida de informações sigilosas ou informações pessoais, cabendo a 

apuração de responsabilidade funcional nos casos de dolo ou culpa, 

assegurado o respectivo direito de regresso. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se à pessoa física ou entidade 

privada que, em virtude de vínculo de qualquer natureza com órgãos ou 

entidades, tenha acesso a informação sigilosa ou pessoal e a submeta a 

tratamento indevido. 

4. A ineficiência da Lei de Acesso à Informação no âmbito da Prefeitura Municipal 

de Piúma – ES 

 

Após a realização das análises anteriormente citadas, ou seja, tomando por base o 

contexto apresentado, chega-se ao cerne do presente trabalho, qual seja, verificar se a Lei de 

Acesso à Informação, afinal, é eficaz ou ineficaz no âmbito da Prefeitura de Piúma. 

A resposta para essa questão pode ser dada, a partir da análise da tabela abaixo 

(resultados), o qual se percebe que de um total de 41 pedidos de informações formulados pelo 

autor deste estudo, apenas um chegou a ser atendido, na forma que prescreve a lei nº 12.527, 

de 18 de novembro de 2011. 

 
Tabela 1: Pedidos de informações protocolizados na Prefeitura Municipal de Piúma entre 2017 e 

2018 

 

 

Logo, com base nos dados apurados (acima), é possível assegurar que a Lei de Acesso 

à Informação no Município de Piúma, mais precisamente, no âmbito da Prefeitura Municipal, 

simplesmente é inobservada (ineficaz), na medida em que apenas o equivalente a 2,43% dos 

pedidos formulados, do total de 100%, chegou a ser atendido. 

Pedidos formulados (incluindo com as reiterações) 41 100% 

Pedidos integralmente atendidos, mas de forma 

intempestiva 

03 7,31% 

Pedidos parcialmente atendidos e, ainda, intempestivos 15 36,58% 

Pedidos não atendidos (ignorados) 22 53,68% 

Pedidos atendidos na forma da lei federal nº 12.527/2011 01 2,43% 



Acesso Livre n. 10   jul.-dez. 2018 

59 
 

Acredita-se que as principais causas para o descumprimento da legislação supracitada 

sejam a falta de conscientização (de todos os envolvidos), excesso de burocracia em 

procedimentos internos e falta de fiscalização efetiva. Em relação à última causa, pode-se 

inferir que é reflexo da enraizada cultura da impunidade existente no país, especialmente em 

municípios do interior, como, por exemplo, em Piúma-ES, o que causa danos irreparáveis 

para a sociedade em geral. 

De acordo com as análises e diagnósticos apresentados neste estudo, entende-se que a 

única forma impedir o descumprimento da lei nº 12.527/2011(BRASIL, 2011), no município 

de Piúma, seria justamente uma maior atuação do Ministério Público, do Tribunal de Contas e 

de outros órgãos de controle e fiscalização (de recursos públicos) que possam viabilizar o 

fortalecimento da LAI, consequentemente, aprimorar a democratização das relações 

governamentais com a sociedade. Ademais, nada impede que a própria Prefeitura Municipal 

de Piúma, por meio dos gestores públicos possa difundir essa conscientização, através de 

palestras, discussões, eventos etc. 

Nesse contexto, a mudança do atual panorama passa pela intervenção dos órgãos de 

controle e fiscalização (rigor da lei), bem como da iniciativa dos gestores públicos, caso 

contrário, não é possível crer em alternativas à sua eficácia. 

 

Considerações finais 

 

O presente estudo, como se propôs, traçou inicialmente um panorama histórico sobre o 

acesso à informação, exemplificando sua evolução e a sua consolidação no ordenamento 

brasileiro. 

A partir disso, foi ressaltada a necessidade da estrita observância ao cumprimento da 

Lei de Acesso à Informação como forma de coibir a cultura do segredo, bem como práticas de 

corrupção, além de possibilitar a transparência dos atos públicos e promover o controle social 

(exercício da cidadania). 

Nesse particular aspecto, foi salientado que o descumprimento da Lei de Acesso à 

Informação – LAI pode ensejar responsabilização do agente público e militar, inclusive por 

ato de improbidade administrativa. 

Com o resultado da pesquisa, não obstante as regras previstas na LAI, observou-se que 

a Prefeitura de Piúma/ES não cumpre a mencionada legislação, porquanto dentro do número 

de pedidos formulados pelo autor do estudo (2017/2018), foram atendidos apenas 2,43%, na 

forma prevista na LAI, deixando de praticar os atos que lhe incumbia com outros 53,68% dos 
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pedidos formulados, mostrando-se totalmente displicente. 

Enquanto não houver uma mudança de concepção sobre a importância do 

cumprimento da Lei de Acesso à Informação, bem como maior efetividade dos órgãos de 

controle e fiscalização (de recursos públicos), estar-se-á contribuindo com a sua 

inexequibilidade e descrédito, por conseguinte, comprometendo a melhoria da gestão pública 

e a prevenção (combate) da corrupção que, cada vez mais, causa danos irreparáveis para toda 

a sociedade. 
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Resumo: Há um século, no dia 11 de novembro de 1918, um armistício assinado em um 

vagão ferroviário na floresta de Compiègne (França) selava o fim da Primeira Guerra 

Mundial. Este artigo tem como objetivo fazer uma breve análise deste conflito, abordando 

também um aspecto cada vez mais explorado pela historiografia, qual seja, a experiência 

cotidiana de pessoas comuns – soldados, estudantes, enfermeiras, operárias – diante do 

drama da guerra. 

Palavras-chave: Primeira Guerra Mundial; guerra global; imperialismo. 

 

When the lights went out: the Great War of 1914-1918 

 

Abstract: A century ago, on November 11, 1918, an armistice signed in a railway carriage 

in the forest of Compiègne (France) sealed the end of World War I. This article aims to give 

a brief analysis of this conflict, also addressing an aspect increasingly explored by 

historiography, that is, the everyday experience of ordinary people – soldiers, students, 

nurses, workers – in the face of the war drama. 

Keywords: World War I; global war; imperialism. 

 

Introdução 

 

o início da década de 1960, Sir Martin Gilbert (1936-2015), à época ainda um 

jovem historiador, foi ao apartamento do professor Arnold Toynbee (1889-

1975), em Londres. Na sala do anfitrião havia fotografias de meia dúzia de 

jovens em uniforme, e Gilbert indagou a Toynbee quem eram eles. “Disse-me que eram 

seus melhores amigos na universidade antes de 1914. Todos tinham morrido nas 
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trincheiras” (GILBERT, 2017, p. 12). Assim foi a Primeira Guerra Mundial, uma 

carnificina sem precedentes que ceifou indistintamente boa parte da juventude europeia. 

“Um quarto dos alunos de Oxford e Cambridge com menos de 25 anos que serviam no 

Exército britânico em 1914 foi morto” (HOBSBAWM, 1997, p. 34). 

Iniciado em agosto de 1914, o confronto envolveu, direta ou indiretamente, nações e 

povos de todos os continentes, mobilizando 65 milhões de combatentes além de um número 

incontável de trabalhadores no esforço de guerra – o que os britânicos chamaram de home 

front. Algumas guerras do século XIX – como a da Crimeia (1853-1856), a de Secessão 

(1861-1865) e a Franco-Prussiana (1870-1871) – já prenunciavam o potencial destrutivo da 

guerra industrial. Mas a Grande Guerra foi o primeiro embate entre nações já plenamente 

industrializadas, tendo sido pródiga em inovações tecnológicas – gases tóxicos, 

metralhadoras, lança-chamas, tanques, aviões e submarinos – criadas a serviço da morte, 

deixando um saldo de vítimas e destruição nunca antes visto na história da Humanidade. 

Contam-se aos milhares o número de livros e artigos escritos com a intenção de 

desvendar as causas desta guerra, que começou como um conflito localizado nos Bálcãs e 

logo degenerou em uma conflagração mundial. A produção histórica sobre as origens da 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945), cujas causas são bem menos controversas, é 

incomparavelmente menor. Mesmo assim, as origens da Primeira Guerra Mundial ainda são 

uma questão em aberto. Há cem anos, esta temática vem se configurando como um dos 

maiores desafios da historiografia contemporânea. Um dos muitos que se dispuseram a 

enfrentá-lo, o historiador britânico A. J. P. Taylor, acabou por concluir que a guerra teve 

tantas causas que, na realidade, não teve nenhuma. 

 

A guerra teve certas causas imediatas sobre as quais os homens estão hoje 

mais ou menos de acordo. O assassinato do arquiduque Franz Ferdinand 

levou a Áustria-Hungria a declarar guerra à Sérvia. A mobilização russa 

em defesa desta levou a Alemanha a declarar guerra à Rússia e à França, 

sua aliada. A recusa alemã de respeitar a neutralidade belga levou a Grã-

Bretanha a declarar guerra à Alemanha. Atrás de tudo isso estão as causas 

mais profundas, sobre as quais os historiadores ainda discordam. Alguns 

lembram os conflitos entre teutos e eslavos na Europa Oriental; outros a 

denominam de “guerra da sucessão turca”. Alguns culpam a rivalidade 
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imperialista fora da Europa, outros, o colapso do equilíbrio de forças no 

continente europeu. Aspectos mais particulares também tem sido 

acentuados: o desafio alemão à supremacia naval britânica, o desejo 

francês de recuperar a Alsácia e Lorena, a ambição russa de controlar 

Constantinopla e os Estreitos. Essa abundância de explicações sugere que 

nenhuma delas é, sozinha, a explicação certa. A I Guerra foi travada por 

todas estas razões – e por nenhuma delas (TAYLOR, 1979, p. 39). 

 

Já o historiador Ian Kershaw, o famoso biógrafo de Hitler, em seu livro De volta do 

Inferno: Europa 1914-1949, sintetiza como, ao longo do tempo, governos e historiadores 

vem tratando do assunto, e não se exime de apontar alguns possíveis culpados, embora 

reconheça que talvez a questão mais interessante não seja esta, e sim, por que na crise de 

julho/agosto de 1914, ao contrário de em outras ocorridas anteriormente, não foi possível 

preservar a Europa de uma guerra generalizada entre as grandes potências, o que não 

acontecia desde o fim das Guerras Napoleônicas, em 1815. 

 

Quando finalmente estourou, a guerra foi tão terrível que logo começou 

uma busca de culpados que se prolonga até hoje. Por meio de propaganda 

e criteriosa publicação de documentos, cada país beligerante proclamou a 

própria inocência e apontou o dedo para os outros. A esquerda acusou o 

capitalismo, os fabricantes e vendedores de armas, os “mercadores da 

morte”. A direita acusou a esquerda ou os judeus ou ambos. […] Nos anos 

entre as guerras a opinião predominante foi a de que, como disse David 

Lloyd George: “As nações escorregaram pela borda para dentro do 

caldeirão fervente da guerra sem nenhum vestígio de apreensão ou 

temor”. A Grande Guerra não foi culpa de ninguém ou foi culpa de todos. 

Após a Segunda Guerra Mundial, vários historiadores alemães corajosos, 

liderados por Fritz Fischer, deram mais uma olhada nos arquivos para 

sustentar que a Alemanha realmente foi culpada e que houve uma sinistra 

continuidade entre as intenções do último governo de antes da Grande 

Guerra e Hitler. Também foram contestados, e o debate continua. 

A busca provavelmente nunca terminará, e eu próprio argumentarei que 

algumas potências e seus líderes foram mais culpados que outros. A 
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insana determinação austro-húngara de destruir a Sérvia em 1914, a 

decisão alemã de apoiá-la incondicionalmente, a impaciência russa na 

mobilização, tudo isso me parece corresponder a maior responsabilidade 

pela eclosão da guerra. Nem a França nem a Inglaterra queriam guerra, 

embora se possa alegar que podiam ter se esforçado mais para evitá-la 

(KERSHAW, 2016, p. 30-31). 

 

O jornalista Júlio Mesquita (1862-1927) publicou, desde o seu início até o fim, 

boletins semanais sobre a guerra no jornal O Estado de S. Paulo, primorosamente editados 

em quatro volumes no ano de 2002. Em um texto introdutório do primeiro volume, o 

historiador Fortunato Pastore, também às voltas com a espinhosa missão de familiarizar o 

leitor com a intrincada questão das origens da guerra, conclui com sagacidade: 

 

De qualquer modo, a nossa posição, que coincide com a de Mesquita, 

considera que nas guerras, e certamente na Grande Guerra de 1914-18, 

não há um temível e solitário vilão. Fazemos nossa a definitiva afirmação 

de Taylor, que contradiz suas próprias conclusões a respeito, ao dizer que 

na Primeira Guerra Mundial, se nem todos foram culpados, ninguém era 

inocente (MESQUITA, 2002, p. 43). 

 

Uma guerra global e total 

 

As rivalidades e tensões que foram se acumulando no continente europeu nas 

décadas que antecederam a guerra eram particularmente intensas na região dos Bálcãs, 

conhecida como o “barril de pólvora” da Europa, e, não por acaso, o estopim que detonou a 

Primeira Guerra Mundial foi justamente um incidente local, o assassinato do herdeiro do 

Império Austro-Húngaro. 

Em 28 de julho de 1914, exatamente um mês depois do atentado de Sarajevo – 

perpetrado por Gavrilo Princip, um nacionalista sérvio – a Áustria-Hungria declarou guerra 

à Sérvia, encorajada pelo “cheque em branco” dado pelo Kaiser Guilherme II da Alemanha, 

que garantiu seu apoio em caso de um envolvimento da Rússia. Para apoiar seus aliados 

sérvios, o czar Nicolau II decretou uma mobilização geral do Exército russo. As 
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engrenagens do sistema de alianças, estruturado já há muitos anos, começaram, então, a 

entrar em funcionamento e nada mais pode deter a generalização do conflito. 

Desde que foi completado o processo de unificação política da Alemanha, cuja etapa 

final foi a vitória na Guerra Franco-Prussiana, um complexo jogo diplomático se 

estabeleceu na Europa, culminando na formação de dois blocos de alianças antagônicos: a 

Tríplice Aliança – Alemanha, Áustria-Hungria e Itália – e a Tríplice Entente – Rússia, 

França e Inglaterra. 

Em agosto de 1914, das seis potências que integravam estes blocos, somente a Itália 

não entrou imediatamente na guerra, declarando-se neutra em seu início. E o país mudaria 

de lado quando, finalmente, decidiu-se pela participação na contenda. A Alemanha declarou 

guerra à Rússia no dia 1º de agosto e, sem garantias da França de permanecer neutra no 

conflito russo-alemão, declarou-lhe guerra também, dois dias depois. No dia 4 de agosto, a 

Inglaterra declarou guerra à Alemanha. 

Por sua posição geográfica no continente europeu, o lado formado pela Alemanha e 

a Áustria-Hungria ficou conhecido como o das Potências Centrais, mais tarde reforçadas 

pelo Império Otomano e pela Bulgária. Já os países da Tríplice Entente formavam a base 

dos chamados Aliados, bloco ao qual se juntariam mais de vinte países ao longo da guerra, 

inclusive o Brasil. Nesta ampla coalizão, além das três potências já citadas, protagonistas 

absolutas, também tiveram um papel destacado a Sérvia, a Itália, a Bélgica, alguns 

domínios britânicos, como o Canadá e a Austrália, e, por fim, os Estados Unidos, que, 

embora tenham entrado tardiamente, foram decisivos para o desfecho vitorioso. 

O confronto entre Aliados e Potências Centrais, de 1914 a 1918, entrou 

provisoriamente para a História como a Grande Guerra. Mais tarde, diante de outro conflito 

ainda maior, o de 1939 a 1945, passou a ser conhecido também como a Primeira Guerra 

Mundial. O termo “mundial” é bem apropriado pois se, em essência, esta foi uma guerra 

europeia, o conflito de fato foi global, não só pelo número de nações envolvidas e pelos 

desdobramentos bélicos fora do velho continente, mas também como um reflexo do 

envolvimento de potências como a Inglaterra e a França, detentoras de vastos impérios 

coloniais, logo mobilizados para a guerra. 
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A Primeira Guerra Mundial envolveu todas as grandes potências, e, na 

verdade todos os Estados europeus, com exceção da Espanha, os Países 

Baixos, os três países da Escandinávia e a Suíça. E mais: tropas do 

ultramar foram, muitas vezes pela primeira vez, enviadas para lutar e 

operar fora de suas regiões. Canadenses lutaram na França, australianos e 

neozelandeses forjaram a consciência nacional numa península do Egeu – 

“Gallipoli” tornou-se seu mito nacional – e, mais importante, os Estados 

Unidos rejeitaram a advertência de George Washington quanto a 

“complicações europeias” e mandaram seus soldados para lá, 

determinando assim a forma da história do século XX. Indianos foram 

enviados para a Europa e o Oriente Médio, batalhões de trabalhadores 

chineses vieram para o Ocidente, africanos lutaram no Exército francês 

(HOBSBAWM, 1997, p. 31). 

 

Com a deflagração da guerra, nas capitais das nações envolvidas havia um clima de 

patriotismo delirante, que contagiou até mesmo os socialistas, que sempre se declararam 

contrários a uma guerra entre potências imperialistas. Obviamente, as questões 

imperialistas eram escamoteadas por uma intensa propaganda nacionalista. Na Alemanha, o 

Partido Social-Democrata (PSD), o mais poderoso dentre os partidos socialistas europeus, 

votou a favor dos créditos de guerra no Reichstag – Parlamento alemão – e recusou-se a 

convocar uma greve geral. Nas outras nações, os partidos socialistas agiram da mesma 

forma, levando à desagregação da Segunda Internacional durante a Primeira Guerra 

Mundial. 

Alguns dos que ousaram ir contra a corrente pagaram um preço por defender a paz. 

O grande líder socialista francês, Jean Jaurés, ardoroso defensor do pacifismo, era 

vilipendiado pela Ação Francesa, órgão de extrema direita, que decretou em 18 de julho: 

“Todos sabem, o senhor Jaurés é a Alemanha” (ISNENGHI, 1995, p. 24). Em 31 de julho, 

Jaurés foi assassinado por um jovem nacionalista que desejava a guerra. Na Alemanha, 

Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht, antimilitaristas radicais, sofreram perseguições e 

chegaram a ser presos durante a guerra. Ambos acabariam assassinados após liderarem um 

fracassado movimento revolucionário no imediato pós-guerra. 
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As classes dirigentes – sejam elas aristocráticas ou burguesas, 

monarquistas ou republicanas – conseguiram, porém, uma vitória a partir 

do esforço brutal do conflito: a Segunda Internacional desmoronou. […] 

A nação, seja ela monarquista ou republicana, e o Estado, seja ele 

autoritário ou liberal, demonstram ter em 1914, mais armas materiais e 

psicológicas, institucionais e sociais, para orientar os comportamentos de 

massa. A mobilização se realiza tanto nos Estados-nações como 

Alemanha, França e Rússia, como entre os vários povos em ebulição do 

Império Austro-Húngaro. Seja aplaudindo ou insultando, cantando hinos à 

pátria ou calando-se com resignação, os proletários abandonam os campos 

e fábricas para vestir o uniforme militar, de uma ponta à outra da Europa 

(ISNENGHI, 1995, p. 23-24). 

 

O fato é que muitos partiam para o front cheios de entusiasmo e ardor, confiantes 

numa vitória rápida. Nas estações, os trens abarrotados de soldados eram saudados por 

multidões entusiásticas, em meio a uma profusão de beijos, cantorias e votos de boa sorte. 

A opinião geral era de que a guerra estaria acabada até o Natal. 

 

Robert Poustis 

Estudante Francês 

Quando criança, na escola ou no seio da família, falava-se com frequência 

sobre as províncias perdidas – Alsácia-Lorena – que haviam sido tomadas 

à França após a guerra de 1870. Queríamos recuperá-las. Na escola, essas 

províncias eram assinaladas com uma cor especial em todos os mapas, 

como se estivéssemos de luto por havê-las perdido. Quando ingressei na 

Universidade, testemunhei no meio acadêmico também esse grande 

sentimento de perda. Em nossas conversas, costumávamos dizer que 

talvez a guerra fosse iminente. Mais cedo ou mais tarde ela eclodiria, 

dizíamos, mas nós, os jovens da época, queríamos muito recuperar as 

províncias. 

Assim, nos primeiros dias de mobilização militar, houve muito 

entusiasmo. Todos gritavam, ávidos por tomar o caminho da frente de 

batalha. Os carros e os vagões de trens carregados de soldados estavam 

cheios de bandeiras tricolores: “Para Berlim, para Berlim”. Queríamos ir 
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para Berlim imediatamente, com baionetas, espadas e lanças, e arremeter 

contra os alemães. A guerra, pensávamos, duraria no máximo dois meses 

ou talvez uns três (ARTHUR, 2011, p. 23-24). 

 

A guerra, realmente, terminou um pouco antes do Natal, só que em novembro de 

1918, e ganhou dimensões inauditas, interferindo diretamente na vida de milhões de 

pessoas de forma muito mais acentuada do que qualquer conflito anterior. A chamada frente 

interna foi intensamente mobilizada em função da necessidade de manter milhões de 

soldados nas frentes de combate. “A imprensa francesa criou em 1917 a expressão ‘la 

guerre totale’ para expressar o fato de que a frente de batalha e a pátria estavam unidas no 

esforço de guerra” (KERSHAW, 2016, p. 63). Os civis sofriam com a escassez de alimentos 

e, com o advento da guerra aérea, até os ingleses, separados do front pelo mar, estavam 

expostos aos bombardeios. Ninguém estava imune à guerra. O mesmo se daria, em escala 

muito maior, na Segunda Guerra Mundial. 

 

Temos como certo que a guerra moderna envolve todos os cidadãos e 

mobiliza a maioria; é travada com armamentos que exigem um desvio de 

toda a economia para a sua produção, e são usados em quantidades 

inimagináveis; produz indizível destruição e domina e transforma 

absolutamente a vida dos países nela envolvidos. […] Jane Austen 

escreveu seus romances durante as Guerras Napoleônicas, mas nenhum 

leitor que não saiba disso o imaginaria, pois as guerras não aparecem em 

suas páginas, embora um certo número de cavalheiros que passam por 

essas páginas indubitavelmente tenham tomado parte nelas. É 

inconcebível que qualquer romancista pudesse escrever assim sobre a 

Grã-Bretanha nas guerras do século XX (HOBSBAWM, 1997, p. 51). 

 

Nos países beligerantes, a intervenção do governo na economia, antes considerada 

quase uma heresia, passou a ser a norma. Fábricas consideradas estratégicas eram 

submetidas a controle militar. Segundo um ministro francês, “a guerra industrial permitiu 

submeter os empresários capitalistas a regras e controles estatais com que nem os 

socialistas mais audaciosos ousariam sonhar” (ISNENGHI, 1995, p. 82). 
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A Primeira Guerra Mundial afetou radicalmente a vida das mulheres e subverteu 

aquela velha máxima de que “os homens devem lutar e as mulheres chorar”. Nesta guerra, 

o papel delas foi muito além de apenas derramar lágrimas. À medida que os soldados 

morriam aos milhares nas trincheiras, e novos homens iam sendo convocados, ou se 

alistavam voluntariamente, as mulheres deixaram seus lares para suprir a carência de mão 

de obra masculina. O trabalho feminino passou a ser exaltado como virtude patriótica. Nas 

fábricas e nos campos, conduzindo bondes ou auxiliando no policiamento, elas passaram a 

exercer múltiplas atividades – algumas antes exclusivas ao universo masculino – e, mesmo 

que muitas tenham tido que abandonar seus empregos com o fim do conflito, e o retorno 

dos homens, pelo menos, dos que sobreviveram e não estavam incapacitados para sempre, 

não há dúvida de que foi dado um passo importante no caminho da emancipação feminina. 

 

Senhora M. Hall 

Operária da Fábrica de Munição 

Trabalhávamos dez horas por dia, das 8h às 13h45, sem parar. Tínhamos 

uma hora de almoço e depois continuávamos até as 18h30, sem descanso. 

[…] 

Depois do trabalho tomávamos um bom banho ao chegar em casa. E 

acredite, a água ficava vermelha como sangue, e nossa pele, toda amarela. 

O corpo inteiro: pernas e até as unhas do pé, tudo mesmo. Em algumas 

pessoas essa substância causava uma erupção cutânea horrível em todo o 

queixo. […] 

Se alguém visitasse a fábrica, não acreditaria que todo aquele processo 

poderia ser levado adiante, pois éramos um grupo de trabalhadoras felizes, 

mesmo no meio daquelas condições de trabalho perigosas e traiçoeiras. 

[…] 

Era incrível, e jamais me esquecerei disso enquanto eu viver, a forma pela 

qual essas mulheres trabalhavam, falavam e conversavam sobre as 

experiências diárias de suas vidas simples e de seus amados na linha de 

frente, mas entenda que aquilo que nos fazia trabalhar daquela forma era 

justamente o fato de estarem no front os nossos rapazes, o nosso motivo 

de preocupações e alvo de nossos pensamentos (ARTHUR, 2011, p. 96-

97). 
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As frentes e as armas 

 

Desde o final do século XIX, o Estado-Maior do Exército alemão convivia com o 

dilema estratégico de ter de enfrentar uma guerra simultânea em duas frentes: a oeste contra 

a França, e a leste contra a Rússia. Preparando-se para esta eventualidade, o conde Alfred 

von Schlieffen, que chefiou o Estado-Maior de 1891 a 1905, elaborou o que ficou 

conhecido como o “Plano Schlieffen”. 

Schlieffen, como todos os oficiais de sua época, seguia os preceitos de Klaus von 

Clausewitz (1780-1831), autor do célebre tratado Da Guerra, e considerado um dos 

maiores teóricos militares da Idade Contemporânea. Clausewitz pregava que em uma 

guerra de agressão o fator tempo era essencial, e que o objetivo primordial deveria ser 

conquistar uma vitória rápida, por meio de uma “batalha decisiva”. 

Uma vitória rápida e decisiva contra a Rússia era considerada quase impossível. O 

Exército russo, apesar de suas flagrantes deficiências, era imenso. Ademais, a vastidão 

territorial do país permitia grandes recuos defensivos, postergando o embate, estratégia 

adotada contra o “Grande Exército” de Napoleão na desastrosa invasão de 1812. A 

conclusão lógica era que a França deveria ser atacada primeiro. Os alemães consideravam 

que uma mobilização completa da Rússia poderia levar cerca de seis semanas, tempo em 

que consideravam possível obter uma vitória total contra os franceses e, utilizando o seu 

excelente sistema ferroviário, transferir rapidamente as tropas em direção ao leste para 

enfrentar os russos. 

 

A essência da mobilização rápida no começo do século XX estava na 

administração eficiente das ferrovias (tal como foi o desenvolvimento das 

ferrovias que fez do potencial humano em massa um ativo militar 

realizável). Estando um pouco à frente dos outros exércitos europeus, os 

alemães primeiramente aperfeiçoaram a mobilização através de ferrovias 

e criaram uma seção ferroviária no estado-maior-geral, com poderes para 

ditar o padrão de novas construções em tempos de paz e assumir o 

controle de todas as linhas em tempo de guerra. Naturalmente, depois de 

1870 os outros seguiram-lhe o exemplo e, por volta de 1914, teria sido 
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difícil julgar se era o exército alemão ou o francês, o mais eficiente na 

administração das suas ferrovias. Os austríacos, tendo um sistema 

ferroviário inferior, seriam muito mais lentos em completar a mobilização 

e a lentidão dos russos seria maior ainda, pois seus reservistas tinham de 

percorrer a média de 1.100 Km para chegar ao local da chamada, ao passo 

que os reservistas franceses ou alemães só precisavam viajar em média 80 

Km (KEEGAN, 1978, p. 39). 

 

A guerra começou na Frente Ocidental no início de agosto, com uma ofensiva alemã 

em direção a Paris. Contudo, como a fronteira da França com a Alemanha era bem 

fortificada, o que poderia atrasar este avanço, o Plano Schlieffen previa que o grosso do 

Exército alemão chegaria na França atravessando a Bélgica, mesmo que isso significasse 

uma afronta aos termos do direito internacional. Um tratado elaborado em 1839, do qual a 

França, a Grã-Bretanha e a Prússia – cujas responsabilidades foram assumidas pela 

Alemanha, após a unificação de 1870 – eram signatárias, garantia a independência e a 

neutralidade permanente da Bélgica. 

A violação da neutralidade belga, embora estrategicamente fundamental, teve graves 

consequências para a Alemanha. De imediato, provocou a entrada da Inglaterra, até então 

hesitante, na guerra. Além de serem fiadores da neutralidade da Bélgica, uma possível 

ocupação alemã dos seus portos, tão próximos do canal da Mancha, constituía uma ameaça 

intolerável para os britânicos. E a propaganda de guerra dos Aliados foi muito hábil na 

utilização dos veículos de comunicação de massa para explorar os vários casos de 

atrocidades praticados pelos invasores contra a população civil belga, reforçando os 

argumentos de que lutavam pela causa da justiça contra a agressão, colocando boa parte da 

opinião pública mundial contra a Alemanha. 

 

Atrasados no seu horário, embaraçados com a destruição constante dos 

belgas às pontes e linhas férreas, os comandantes de Büllow aplicavam 

desapiedadamente represálias nas aldeias que tomavam. […] em Tamines 

cerca de quatrocentos cidadãos foram arrebanhados e levados sob guarda 

para frente da igreja na praça principal onde um esquadrão de fuzilamento 

começou a atirar sistematicamente contra o grupo. Aqueles que quando o 
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tiroteio acabou não estavam mortos foram posteriormente mortos à 

baionetada. No cemitério de Tamines existem 384 lápides com a 

inscrição: “1914: Fusillé par les allemands” (TUCHMAN, 1964, p. 288). 

 

Assim como a Alemanha, a França também tinha um planejamento estratégico 

previamente preparado – o Plano XVII –, baseado em grandes ofensivas da infantaria para 

recuperar as províncias perdidas da Alsácia-Lorena, e que resultou em estrondoso fracasso. 

Na chamada Batalha das Fronteiras, a infantaria francesa foi massacrada pelas 

metralhadoras e artilharia alemãs, sofrendo cerca de 300 mil baixas, entre mortos e feridos. 

Essa foi a primeira das inúmeras e irracionais carnificinas que marcariam a Primeira Guerra 

Mundial. 

 

Os exércitos de todas as potências que entraram em guerra em 1914 

estavam equipados com metralhadoras e seu equivalente menos letal, o 

rifle de repetição de retrocarga e pequeno calibre. Com um alcance de mil 

metros e precisão de tiro de quinhentos metros, essas armas logo 

estabeleceram um domínio da defesa no campo de batalha que aumentou 

muito as perdas nos ataques de infantaria, tornando-os muitas vezes 

suicidas (KEEGAN, 1995, p. 326). 

 

Em setembro de 1914, o avassalador avanço alemão pela Bélgica e pelo norte da 

França, que já ameaçava Paris, foi finalmente detido por tropas francesas reforçadas pela 

Força Expedicionária Britânica, numa série de combates que ficaram conhecidos como a 

Batalha do Marne. Esta batalha é considerada uma das mais decisivas de toda a guerra. A 

derrota alemã significou, ao mesmo tempo, o malogro do Plano Schlieffen e da chance de 

uma vitória rápida contra a França. Materializava-se assim, para a Alemanha, o fantasma de 

ter que enfrentar uma guerra em duas frentes. 

Na Frente Ocidental, os quatro primeiros meses de combates constituíram a 

primeira fase da guerra, comumente chamada de “guerra de movimento”. Perto do fim do 

ano de 1914, a frente se estabilizou, com os alemães ocupando quase toda a Bélgica e cerca 

de um décimo do território da França, uma “zona vital para a economia francesa, com as 

grandes fábricas do nordeste e a quase totalidade das minas de ferro e carvão” (ISNENGHI, 
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1995, p. 35). Inicia-se a fase da “guerra estática” ou “guerra de posições”, ou ainda, o nome 

que ficou indissociável do imaginário relacionado à Grande Guerra: “guerra de trincheiras”. 

Ambos os lados se imobilizaram em redes de trincheiras ao longo de uma linha de quase 

mil quilômetros, que ia do Mar do Norte até a fronteira da Suíça. Pelos três anos seguintes, 

esta linha não se alteraria mais que 15 km para um lado ou para o outro. 

 

Essa era a “Frente Ocidental”, que se tornou uma máquina de massacre 

provavelmente sem precedentes na história da guerra. Milhões de homens 

ficavam uns diante dos outros nos parapeitos das trincheiras barricadas 

com sacos de areia, sob as quais viviam como – e com – ratos e piolhos. 

De vez em quando seus generais procuravam romper o impasse. Dias e 

mesmo semanas de incessante bombardeio de artilharia – que um escritor 

alemão chamou depois de “furacões de aço” – “amaciavam” o inimigo e o 

mandavam para baixo da terra, até que no momento certo levas de homens 

saíam por cima do parapeito, geralmente protegido por rolos e teias de 

arame farpado, para a “terra de ninguém”, um caos de crateras de 

granadas inundadas de água, tocos de árvores calcinadas, lama, cadáveres 

abandonados, e avançavam sobre as metralhadoras, que os ceifavam, 

como eles sabiam que aconteceria (HOBSBAWM, 1997, p. 33). 

 

Na Frente Oriental, os combates começaram no dia 17 de agosto, quando os russos 

invadiram a Prússia Oriental. A Rússia, atendendo aos apelos desesperados da França, 

lançou a invasão embora a mobilização de seus exércitos estivesse longe de estar completa. 

Este ataque inesperado foi um dos elementos que ajudaram a frustrar o Plano Schlieffen, 

que contava com a imobilidade russa até a sexta semana da guerra. 

Mesmo em grande inferioridade numérica, os exércitos alemães, mais bem 

equipados e habilmente comandados pelos generais Hindenburg e Ludendorff, obtiveram 

brilhantes vitórias nas batalhas de Tannenberg e dos Lagos Masurianos, impondo severas 

baixas aos russos. Para a Rússia, o mais grave foi a perda do que menos podia abrir mão: 

uma grande quantidade de material bélico, que, ao contrário do material humano, não havia 

disponível para ser reposto. 
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Os russos, porém, obtiveram sucessos na Galícia, onde causaram sérios reveses aos 

austro-húngaros. O Império Austro-Húngaro fracassou também na tentativa inicial de 

invadir a Sérvia, cujo pequeno exército lutou bravamente para defender seu país. A capital 

da Sérvia, Belgrado, só foi ocupada em 1915, depois de ser atacada também pela Bulgária, 

que entrou na guerra ao lado das Potências Centrais. 

Na Frente Oriental, a guerra não chegou a assumir as características estáticas da 

Frente Ocidental, até porque as frentes de combate eram demasiado extensas para serem 

mantidas por meio de trincheiras defensivas. Isto não significa, entretanto, que ela tenha 

sido menos sangrenta. E, para os civis, expostos ao ir e vir dos exércitos adversários, 

revelou-se um grande tormento. 

 

Na Europa Ocidental as questões em jogo eram estratégicas, não étnicas. 

[…] Na Frente Ocidental, civis belgas e franceses estiveram apenas por 

pouco tempo na linha de fogo, na fase inicial da guerra. […] A Frente 

Oriental foi diferente. Lá, do Báltico aos Bálcãs, os grandes avanços e 

retiradas que caracterizaram a batalha repetidamente expuseram grandes 

populações civis a atos de violência tanto acidentais quanto deliberados. 

De modo bastante previsível, foram as comunidades judaicas da zona de 

assentamento russa que tiveram mais motivos de temor. Na fase inicial da 

guerra, pelo menos cem judeus foram sumariamente executados pelo 

Exército russo, suspeitos de espionagem, a suposição sendo de que os 

judeus jamais poderiam ser leais ao regime tsarista. […] Em muitos 

vilarejos, as mulheres judias eram violentadas pelos soldados. […] 

Por todo o teatro de guerra da Europa Oriental, houve ataques contra 

minorias étnicas, às vezes, mas nem sempre, perpetrados por forças 

ocupantes. [...] 

Em seu romance A ponte sobre o Drina, Ivo Andric descreveu de maneira 

memorável o impacto da eclosão da guerra em 1914 na etnicamente 

misturada cidade bósnia de Visegrad: “As pessoas se dividiam entre as 

perseguidas e as que perseguiam. Aquela besta selvagem, que vive dentro 

do homem e não ousa se mostrar até que as barreiras da lei e dos hábitos 

tenham sido removidas, foi então posta em liberdade. […] a permissão 



Acesso Livre n. 10   jul.-dez. 2018 

77 
 

para atos de violência e de pilhagem foi tacitamente concedida, até 

mesmo para o assassinato” (FERGUSON, 2015, p. 217-219). 

 

Novas frentes se abriram a partir de outubro de 1914, quando, depois de fracassadas 

tentativas dos Aliados para que ao menos se mantivesse neutro, o Império Turco-Otomano 

entrou na guerra ao lado das Potências Centrais. Tradicionais rivais dos russos, os turcos 

passaram a enfrentá-los na região do Cáucaso. Foi nesse contexto que ocorreu o primeiro 

grande genocídio do século XX, quando os turcos iniciaram um processo de verdadeira 

limpeza étnica contra a minoria cristã dos armênios, acusada de colaboração com o 

inimigo. 

 

Uma selvageria imensa marcava o tratamento turco dispensado aos 

armênios sob seu domínio. [...] soldados turcos fuzilaram dezenas de 

milhares de homens armênios e expulsaram centenas de milhares de 

mulheres e crianças armênias de suas casas, forçando-as a atravessar as 

montanhas do sul em direção aos desertos inóspitos da Síria. O número de 

armênios mortos foi apavorante: 600 mil durante os massacres na Anatólia 

e mais 400 mil como resultado das brutalidades e privações durante as 

deportações para os desertos da Síria e da Mesopotâmia (GILBERT, 2015, 

p. 105). 

 

Em abril de 1915, numa tentativa de controlar os estreitos de Dardanelos, os Aliados 

realizaram um desembarque anfíbio na península de Gallipoli. A operação, se bem-

sucedida, poderia até provocar a saída do Império Otomano da guerra, mas a campanha 

teve resultado desastroso, com dezenas de milhares de mortes entre os Aliados, muitas 

delas por doenças. As tropas, em grande parte composta por australianos e neozelandeses, 

tiveram que ser evacuadas em dezembro, depois de meses enfrentando a tenaz resistência 

turca, o calor escaldante, as moscas e as condições insalubres da região, responsáveis pelo 

flagelo da disenteria. 

 

Marinheiro de Segunda Classe Joe Murray 

Batalhão de Hood, Divisão Naval Real 
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Disenteria era uma doença horrível, que podia tirar do homem os últimos 

resquícios de dignidade antes de o matar. Duas semanas antes de cair 

doente, meu velho amigo ainda estava lúcido e forte como um guarda. 

Mas, dez dias depois, foi penoso vê-lo se arrastar de um lado para o outro 

com as calças arriadas, a bunda de fora e a camisa imunda – ele estava 

todo sujo. Não conseguia nem andar. 

Então, eu e um colega o pegamos pelos braços e o levamos até a latrina. 

Nem eu nem meu colega estávamos muito bem de saúde – mas não 

tínhamos sido afetados como ele. Em todo caso, nós o pusemos perto da 

latrina. Tentamos manter as moscas longe dele e virá-lo, fazendo com que 

ficasse com as nádegas sobre o buraco. Mas ele simplesmente caiu dentro 

do buraco com quase trinta centímetros de largura, meio de lado e de 

cabeça. Não conseguíamos tirá-lo de lá, pois não tínhamos força 

suficiente, e ele mesmo não conseguiria fazer isso sozinho de jeito 

nenhum. Mas acabamos conseguindo tirá-lo do buraco, embora já 

estivesse morto. Afogara-se na própria merda (ARTHUR, 2011, p. 159). 

 

Contra os turcos, os Aliados foram mais exitosos nas campanhas pela Mesopotâmia 

e Península Arábica, onde tornou-se célebre Thomas Edward Lawrence, mais conhecido 

como “Lawrence da Arábia”. Lawrence era um oficial inglês de média patente, mas foi um 

elemento de vital importância na condução da revolta árabe contra o domínio turco, 

podendo ser considerado o primeiro grande líder da “guerra de guerrilha” no século XX. 

Figura contraditória, amava o deserto e o povo árabe, conhecendo a fundo a sua cultura, 

mas lutou a favor dos interesses britânicos na região, os quais, nem sempre, para dizer o 

mínimo, coincidiam com os dos povos locais. Após a guerra, a maior parte das possessões 

turcas no Oriente Médio acabaram sendo partilhadas entre a Inglaterra e a França. 

 

A alegria dos árabes que haviam lutado ao lado dos britânicos era enorme. 

O odiado inimigo turco estava praticamente derrotado. Porém, o dia 4 de 

outubro congelou o sorriso dos árabes. Allenby comunicou ao príncipe 

Faysal a existência do pacto com a França, partilhando as conquistas 

recentes, uma nova ordem na qual não encaixava um Estado árabe. As 

promessas de liberdade feitas aos árabes eram falsas. Lawrence, ao ver 
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que seus amigos árabes haviam sido enganados, tentou às pressas que não 

fosse levado adiante o pacto secreto, mas a recusa da França em renunciar 

às suas novas possessões tornou impossível qualquer emenda 

(HERNÁNDEZ, 2008, p. 211). 

 

Quando a Primeira Guerra Mundial começou, o império colonial alemão na África 

compreendia o Togo, Camarões, a África do Sudoeste Alemã – atual Namíbia – e a África 

Oriental Alemã – atuais Tanzânia, Ruanda e Burundi. Ao longo da guerra, todo este império 

foi sendo ocupado pelos Aliados. A exceção foi a África Oriental Alemã, onde as tropas 

coloniais, compostas de muitos elementos nativos africanos – os askaris –, comandadas 

pelo brilhante coronel Von Lettoow-Vorbeck, conseguiram repelir todas as invasões, apesar 

de quase não receberem reforços do continente europeu, e de lutarem contra forças 

numericamente superiores de tropas coloniais britânicas, belgas e portuguesas. No 

continente africano, a guerra assumiu feições que em nada se assemelhavam às da Frente 

Ocidental. 

 

Segunda-feira, 23 de agosto de 1915 

Angus Buchanan vigia a ferrovia de Maktau 

Assim é a guerra na África Oriental, pelo menos no momento. Nenhuma 

grande batalha, mas sim patrulhas, escaramuças, missões de 

reconhecimento, algumas emboscadas, tentativas de ultrapassar as 

fronteiras. As distâncias são imensas. Cerca de dez mil homens armados 

encontram-se em uma área que corresponde ao tamanho da Europa 

Ocidental, onde as comunicações são praticamente inexistentes. O mais 

difícil não é vencer o inimigo, e sim alcançá-lo. Todas as movimentações 

exigem um exército de carregadores (ENGLUND, 2014, p. 136). 

 

Todas as colônias alemãs na zona do Pacífico foram ocupadas logo no início do 

conflito pela Austrália, Nova Zelândia e Japão, tendo este último ocupado também as 

concessões alemãs na China, na província de Shantung. 

O primeiro registro da utilização de armas químicas na Primeira Guerra Mundial 

aconteceu na Frente Oriental, em 3 de janeiro de 1915, numa ofensiva alemã em que foram 
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lançadas granadas de artilharia com brometo de xililo. Mas o gás, em vez de evaporar, foi 

congelado pelo frio intenso, não exercendo qualquer efeito sobre os soldados russos. Uma 

nova tentativa foi feita no dia 22 de abril de 1915, durante a Segunda Batalha de Ypres, na 

Bélgica. Os alemães utilizaram cilindros carregados com iperita, um gás a base de cloro, 

cujo objetivo era criar um líquido no pulmão da vítima, levando-a ao sufocamento. Desta 

vez, o gás funcionou perfeitamente. Foi na Frente Ocidental, portanto, que o mundo pode 

testemunhar pela primeira vez os horrores potenciais da guerra química. 

 

Soldado W. A. Quinton 

2º Batalhão, Fuzileiros de Bedfordshire 

Um sujeito teve a mão arrancada e, sufocando, tentava agarrar o pescoço 

com a inexistente. Aliás, essa foi a cena mais macabra que vi na guerra. 

[…] Passamos por um pomar onde devia haver duas ou três centenas de 

soldados. Rodopiavam, cambaleantes, arranhando o pescoço de desespero, 

rostos arroxeados, enquanto o sargento do RAMC só observava. Nunca 

tinha visto um homem aparentemente tão desanimado. Ele disse: 

- Olhe estes pobres bastardos; nada podemos fazer por eles (ARTHUR, 

2011, p. 112). 

 

Após Ypres, ambos os lados fizeram uso do gás em diversas ocasiões. Do cloro 

passou-se para o fosgênio e, finalmente, para o mais terrível de todos, o gás mostarda. 

Apesar de constantemente empregado, o gás não se mostrou uma arma decisiva. Sua 

utilização era muito sujeita às condições climáticas e à direção dos ventos e logo 

apareceram máscaras contra gases que, com o tempo, foram sendo cada vez mais 

aperfeiçoadas. Para os padrões da Primeira Guerra Mundial, o número de vítimas fatais 

causadas pelo gás – cerca de oitenta mil – não chegou a ser extremamente alto. Entretanto, 

os que de alguma forma sentiram seus efeitos – queimaduras na pele e cegueira, por 

exemplo, no caso do gás mostarda – talvez chegue a um milhão. Entre estes, estava um 

austríaco de nascimento, mas que no início da guerra se alistara como voluntário no 

Exército alemão: Adolf Hitler. 

Durante os primeiros meses da guerra, a Itália manteve-se neutra, mas havia um 

agitado debate envolvendo neutralistas e intervencionistas. Entre os partidários da guerra, 
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muitos achavam que o país deveria sair da antiga e impopular aliança com a Alemanha e a 

Áustria-Hungria. No dia 26 de abril de 1915, a Itália assinou o Tratado de Londres, um 

acordo secreto comprometendo-se a entrar na guerra ao lado dos Aliados, em troca de 

futuras compensações territoriais. A Itália declarou guerra à Áustria-Hungria em maio de 

1915, e à Alemanha em agosto de 1916. 

A entrada da Itália na guerra favoreceu o controle do Mediterrâneo pelos Aliados, 

além de obrigar a Áustria-Hungria a combater em duas frentes: contra os russos, na Frente 

Oriental, e contra os italianos, no que se convencionou chamar de Frente Italiana ou Frente 

Meridional. Esta tinha cerca de 500 km de extensão, percorrendo a fronteira entre a Itália e 

a Áustria, atravessando a cordilheira dos Alpes. 

Ao todo, chegaram a haver 19 fronts espalhados pelo globo, mas a guerra também 

foi travada nos mares e, pela primeira vez, no ar, embora o primeiro registro do uso militar 

de um avião tenha se dado em 1911, durante a Guerra Ítalo-Turca na Tripolitânia (Líbia), 

quando um piloto italiano jogou quatro granadas de mão sobre um acampamento turco. 

Durante os anos que precederam a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha 

empenhou-se em um grande programa de construção naval, visando dotar sua Marinha com 

poderosos navios de guerra, sobretudo encouraçados, numa tentativa de desafiar a, até 

então, inquestionável supremacia britânica nos mares. Entretanto, durante todo o conflito, 

além de algumas refregas menores, houve apenas uma grande batalha naval, a Batalha da 

Jutlândia, ainda que esta seja considerada uma das maiores de todos os tempos. 

O grande encontro entre as duas esquadras – 151 navios ingleses contra 99 alemães 

– ocorreu no Mar do Norte, no final de maio de 1916, e teve resultados controvertidos que 

alimentaram discussões durante décadas. Nenhum dos lados saiu claramente vencedor. As 

perdas britânicas foram maiores, mas, dado o tamanho de sua Marinha, eram mais 

facilmente absorvíveis. Afinal, hoje considera-se que a Inglaterra teve uma vitória 

estratégica já que, após a batalha, a Frota de Alto-Mar da Alemanha, arduamente construída 

para desafiar o poder naval britânico, evitou novos confrontos, permanecendo imobilizada 

em suas bases até o final da guerra. O fato de pouco terem se enfrentado não significa que 

as marinhas tenham tido uma importância menor durante a Primeira Guerra Mundial. 
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A imagem que vem à tona de tudo aquilo que se aproxima da Grande 

Guerra é da luta desumana nas trincheiras do front ocidental. 

Aparentemente, foi nesse cenário que se decidiu o destino da 

conflagração. No entanto, para muitos pesquisadores, o tabuleiro em que 

foi jogada a partida decisiva do conflito de 1914-1918 foi outro muito 

diferente. Para eles, a disputa pelo controle do mar foi o elemento 

fundamental do combate (HERNÁNDEZ, 2008, p. 147). 

 

O poder naval foi utilizado, em essência, para estrangular o comércio marítimo do 

adversário. A Marinha britânica estabeleceu, desde o início da guerra, um eficiente bloqueio 

que provocava privações às populações civis e dificultava o acesso das Potências Centrais a 

muitos materiais estratégicos, como os nitratos do Chile, utilizados na fabricação de 

explosivos. A Alemanha revidou com a introdução de uma nova e temível arma, o 

submarino. A partir de 1917, a guerra submarina tornou-se irrestrita, e a Inglaterra, 

totalmente dependente do suprimento marítimo, esteve, por alguns momentos, à beira do 

colapso. 

 

Com sua guerra submarina, a Alemanha quase conseguiu abrir um talho 

na veia jugular das potências aliadas. Mas se a arma alemã contra os 

aliados era a navalha, a arma aliada era o laço – e o mesmo já estava 

aplicando um estrangulamento. Não provocava hemorragia, mas a vida 

escapava à nação alemã. […] No inverno de 1916/1917, o povo alemão já 

estava sofrendo enormes dificuldades, muito acima do que a Inglaterra e a 

França tiveram que suportar (MARWICK, 1975, p. 846). 

 

De fato, os Aliados viveram alguns meses desesperadores, com enormes perdas de 

navios mercantes. A adoção de medidas defensivas – a principal, foi a introdução do 

sistema de comboios escoltados – reduziu sensivelmente o número de embarcações postas a 

pique. A Marinha britânica manteve a supremacia nos mares e, mais importante, garantiu a 

travessia segura pelo Atlântico das tropas norte-americanas, que, em 1918, começaram a 

chegar em número suficiente para dar um novo alento aos Aliados, garantindo sua vitória 

final. 
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Em 1914, as possibilidades bélicas do avião ainda eram praticamente 

desconsideradas. No princípio da guerra, as missões aéreas dos pilotos restringiam-se ao 

reconhecimento dos exércitos adversários e à regulagem de tiro para a artilharia. 

 

A aviação de combate – ou de “caça”, segundo a expressão consagrada 

nos países latinos – nasceria em 1915. Foi então que principiou a 

verdadeira guerra aérea, recheada de páginas empolgantes em que a 

coragem dos pilotos só encontra paralelo na sua própria loucura. Se um 

aviador civil era na época considerado pessoa com pouco juízo, o que 

pensar de um piloto de combate? (GALOPE; MARTINS, 2014, p. 86). 

 

Os aviões passaram a ser empregados também em bombardeios táticos e, como 

seriam chamados mais tarde, estratégicos. A finalidade deste último era destruir a 

capacidade produtiva e abalar o moral da população civil do adversário. Este tipo de guerra 

aérea, porém, só alcançaria sua plenitude na Segunda Guerra Mundial. A Alemanha usou 

também seus dirigíveis zepellin em missões de bombardeio, principalmente sobre a 

Inglaterra, mas estes se mostraram muito vulneráveis à artilharia inimiga, por serem 

enormes e facilmente inflamáveis. 

Na Frente Ocidental, o ano de 1916 foi marcado por duas grandes ofensivas que 

procuraram romper o impasse em que tinha se transformado a guerra de trincheiras. A 

primeira foi realizada pelos alemães, em Verdun, e a segunda, pelos Aliados, na região do 

rio Somme. Ambas foram tentativas frustradas, e enormemente custosas em vidas humanas, 

de obter uma vitória definitiva. 

A Batalha de Verdun, de fevereiro a dezembro, foi a mais longa da guerra, e também 

uma das mais sangrentas. Baseada no conceito de atrito, a estratégia da ofensiva alemã 

levava em consideração o valor simbólico da cidadela de Verdun para a França. A intenção 

era criar uma espécie de armadilha, atraindo o grosso do Exército francês para a sua defesa 

e, então, massacrá-lo com a artilharia pesada postada nos flancos. Tratava-se de destruir 

sucessivas unidades francesas à medida que fossem substituídas, ou de “fazer a França 

sangrar até a última gota”, nas palavras do general Erich Falkenhayn, chefe do Estado-

Maior do Exército alemão. “Um dos objetivos do atrito é brutalmente simples: matar o 
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maior número possível de inimigos, uma estratégia de aniquilação” (JOHNSON, 2010, p. 

239). 

O bombardeio cerrado, o maior da guerra até então, começou em 21 de fevereiro. 

“Trincheiras desmoronaram, homens foram enterrados vivos […] e o efeito psicológico nos 

sobreviventes foi extremo” (JOHNSON, 2010, p. 242). Diante da situação crítica, o general 

Pétain foi designado para comandar a resistência. Sua primeira providência foi organizar 

uma estrada por onde, durante meses, afluíram homens, armas e suprimentos para defender 

a cidade ameaçada. 

 

Terça-feira, 30 de maio de 1916 

René Armand chega à linha de frente no setor 321 em Verdun 

A grande batalha começou, e não tiveram nenhuma pausa desde fevereiro, 

quando o Exército alemão iniciou o seu bem preparado ataque. Arnaud e 

seus homens sabiam que, mais cedo ou mais tarde, seria a vez deles de 

percorrer “La Voie Sacrée”, a via-sacra, a única estrada que pode ser 

usada para transporte até esta seção do front, ao longo da qual passa um 

caminhão a cada catorze segundos. A designação, invenção de um famoso 

político nacionalista e jornalista francês, Maurice Barrès, fez muito 

sucesso, talvez por “trazer à lembrança a Via Dolorosa, a ‘via do 

sofrimento’, e por comparar o sofrimento dos soldados em Verdun com a 

crucificação de Cristo no Gólgota. 

Os militares que recebem ordem de marchar para Verdun se sentem como 

se estivessem a caminho da crucificação. Arnaud ouviu falar nas 

estatísticas. Um oficial recém-retornado de Verdun disse com sinceridade: 

“É tudo muito simples. Vocês serão dispensados quando dois terços dos 

seus homens forem nocauteados. É o coeficiente habitual” (ENGLUND, 

2014, p. 222). 

 

A Batalha do Somme durou menos do que a de Verdun, cinco meses, mas o banho 

de sangue foi o mesmo. Os Aliados obtiveram ganhos territoriais insignificantes diante da 

exorbitante cifra de baixas, calculadas em torno de seiscentos mil mortos e feridos, 

enquanto a dos alemães foi de cerca de quinhentos mil. Nesta batalha, o tanque, um invento 
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inglês, foi usado experimentalmente pela primeira vez, mas os estrategistas militares 

demoraram a perceber todas as potencialidades da nova arma. 

O papel dos tanques na Grande Guerra, praticamente restrito ao de arma tática de 

apoio à infantaria, não chegou a ser plenamente decisivo, ao contrário do que se daria na 

Segunda Guerra Mundial. Em novembro de 1917, na Batalha de Cambrai, e em outras 

ocasiões, os tanques foram usados em grandes massas de ataque, com êxito apreciável. 

Mesmo assim, a maioria dos generais ainda duvidava da capacidade dos veículos blindados 

de romperem as linhas inimigas, não só por falta de visão estratégica, como também pelas 

próprias características dos tanques da época, ainda muito lentos, inseguros e com pequeno 

raio de ação. 

Desde o início da guerra, a Rússia vinha colecionando uma série de derrotas 

desastrosas. O país não estava preparado para enfrentar o poderio militar da Alemanha, e a 

indústria bélica russa era incapaz de suprir as demandas gigantescas do conflito. Os reveses 

militares aceleraram o esfacelamento do regime czarista e, em fevereiro de 1917, uma 

revolução depôs o czar Nicolau II. O governo provisório de Alexander Kerenski continuou 

mantendo a Rússia na guerra, a despeito das manifestações populares em contrário e do 

cada vez mais evidente processo de desagregação do Exército russo, do qual foi testemunha 

a enfermeira inglesa Florence Farmbourgh, que servia como voluntária junto a este. 

 

Quarta-feira, 8 de agosto de 1917 

Florence Farmbourgh atravessa a fronteira da Romênia 

A essa altura, tudo fracassou, inclusive a “ofensiva da libertação”, a 

última tentativa do governo de prosseguir com a guerra. A unidade de 

Florence pertence ao Oitavo Exército, que a princípio conseguiu 

ultrapassar as linhas inimigas ao sul de Dniester, mas após um avanço de 

trinta quilômetros foi obrigado a parar, devido à falta de suprimentos e ao 

desânimo dos soldados. Os homens fizeram assembleias, discutiram as 

condições em que se encontram, formaram um comitê e reivindicaram o 

direito de escolher seus próprios oficiais. As deserções aumentaram muito 

e ocorrem às claras. Divisões inteiras se recusam a atacar o inimigo. 

Surpresa e confusa, Florence constata que a grande maioria dos soldados 

não quer mais combater. A irritação deles não se dirige apenas aos 
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oficiais, agora também se estende às enfermeiras. Talvez por serem 

voluntárias ou por serem mulheres. Ou pelas duas razões. Elas passam a 

ouvir palavrões e ofensas e são assediadas sexualmente. Pela primeira 

vez, Florence sente medo dos soldados do seu próprio lado e tenta se 

manter longe deles (ENGLUND, 2014, p. 346). 

 

A Alemanha permitiu que Lênin, líder dos bolcheviques, atravessasse o território 

sob sua ocupação quando se dirigia para a Rússia, vindo do exílio na Suíça. O lema dos 

bolcheviques era “Paz, Pão e Terra”, e, quando tomaram o poder, em outubro de 1917, 

Trotsky foi encarregado de negociar a paz com os alemães. A saída da Rússia da guerra foi 

um golpe duro para a Inglaterra e a França, pois a Frente Oriental absorvia uma grande 

quantidade de tropas alemãs que agora poderiam ser desviadas para o oeste. Contudo, a 

grave situação acabaria sendo contrabalançada pela entrada dos Estados Unidos no conflito. 

Além da crise na Rússia, o ano de 1917 foi catastrófico para os Aliados também na 

Frente Ocidental. O primeiro grande insucesso, e que teria graves consequências, foi a 

ofensiva no Chemin des Dames, liderada pelo general Robert Nivelle, iniciada em 16 de 

abril. 

 

Antes das seis horas, meio milhão de soldados franceses já estão em pé 

nas suas trincheiras, ao longo de quarenta quilômetros, preparados para 

atacar. Muitos não conseguiram dormir, de ansiedade e nervoso, mas 

agora estão totalmente dispostos. Vão passando de mão em mão garrafas 

de conhaque barato, com que os soldados tentam juntar os ânimos 

necessários para saírem da trincheira, embora a maioria beba para 

combater o frio que lhes atravessa até os ossos. Os mais afetados são os 

soldados norte-africanos e senegaleses, pouco acostumados a 

temperaturas baixas (HERNÁNDEZ, 2008, p. 218). 

 

A ofensiva resultou em mais um massacre insano. Apesar dos fracassos iniciais, 

Nivelle continuou ordenando novos ataques, condenando milhares de soldados a uma morte 

certa. “A única preocupação dos alemães é a refrigeração das suas metralhadoras 
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fumegantes, ardendo por causa do fogo contínuo e sem descanso a que são submetidas” 

(HERNÁNDEZ, 2008, p. 219). 

O moral das tropas caiu violentamente. Cansados de tantas mortes inúteis, os 

soldados franceses desencadearam uma série de motins, provocando uma séria crise no 

Exército e no governo. O general Pétain, o “herói de Verdun”, foi encarregado de 

restabelecer a disciplina. Ao mesmo tempo que estabeleceu uma série de medidas visando 

melhorar as condições de vida dos soldados e prometeu o fim das ofensivas pretensiosas, 

Pétain agiu com firmeza para acabar com as rebeliões no Exército, mandando centenas de 

soldados para a corte marcial. Entretanto, dos 412 condenados à morte, apenas 55 acabaram 

sendo executados. 

Os Aliados também sofreram enormes perdas durante a campanha de 

Passchendaele, de julho a novembro, que consistiu numa série de ofensivas planejadas pelo 

general britânico Douglas Haig com o objetivo de romper as linhas alemãs na região de 

Flandres. As chuvas de outono transformaram o pantanoso terreno da região em um imenso 

lamaçal, e Passchendaele, que entrou para a História como a “Batalha da Lama”, acabou se 

convertendo em uma guerra de atrito da pior espécie, onde muitos soldados chegaram a se 

afogar nas crateras de bombas que haviam sido alagadas pela chuva. 

Na Frente Meridional houve mais um desastre para os Aliados, quando os italianos 

sofreram uma fragorosa derrota na Batalha de Caporetto, uma catástrofe militar da qual 

custariam a se recuperar. A revanche só veio um ano depois, já perto do fim da guerra, 

quando derrotaram os austríacos na Batalha de Vittorio Veneto. 

 

A ofensiva, perfeitamente planejada, foi lançada em 24 de outubro de 

1917. Austríacos e alemães começaram a abrir passagem através da 

barreira dos Alpes Julianos em direção à cidade de Caporetto. Os 

italianos, completamente surpresos por esse ataque, fugiram em 

debandada, em uma fuga que logo degenerou em um caos de deserções, 

motins e saqueios. Tudo evidenciava que o Exército italiano estava 

desmoronando (HERNÁNDEZ, 2008, p. 252). 

 

Para os Aliados, a única notícia boa de 1917 foi a entrada dos Estados Unidos na 

guerra. Ao longo do conflito, apesar da proclamada “neutralidade”, os Estados Unidos 
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tinham se transformado em grande abastecedor dos Aliados, aos quais vinham fazendo 

também vultosos empréstimos financeiros. Em janeiro de 1917, a Alemanha havia 

desencadeado a guerra submarina sem restrições, ameaçando torpedear qualquer navio 

mercante que transportasse mercadorias para seus inimigos na Europa. A medida, que 

afetava diretamente as exportações norte-americanas, foi considerada inaceitável, levando o 

presidente Wilson a romper relações diplomáticas com a Alemanha. 

Em março, houve a interceptação do famoso Telegrama de Zimmerman, no qual, o 

ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Arthur Zimmerman, propunha uma aliança 

de seu país com o México. Este incidente foi a gota d’água que faltava para convencer a 

opinião pública e o Congresso norte-americanos de que era chegada a hora: no dia 6 de 

abril de 1917, os Estados Unidos declararam guerra à Alemanha. A primeira Revolução 

Russa, que resultou na derrubada do czar, facilitou a decisão norte-americana. O fim da 

autocracia na Rússia tornava menos embaraçosa a afirmação dos Aliados de que lutavam 

pela causa da democracia. 

Da mesma forma que os Estados Unidos, o Brasil manteve-se neutro nos primeiros 

anos do conflito, e também acabou por declarar guerra à Alemanha, em 26 de outubro de 

1917, depois do afundamento de vários navios mercantes nacionais por submarinos 

alemães, fato que causou grande indignação popular. O ministro das Relações Exteriores, 

Lauro Müller, descendente de alemães e considerado germanófilo, demitiu-se do cargo. 

Entretanto, ao contrário dos Estados Unidos, a participação brasileira na guerra foi, 

obviamente, extremamente modesta. 

 

Uma vez oficialmente em estado de guerra, o Brasil apressou-se em 

oferecer seus préstimos à causa Aliada, apesar da carência de 

infraestrutura e de seu pouco expressivo poder militar. Entre 20 de 

novembro e 3 de dezembro de 1917 ocorreu em Paris a Conferência 

Interaliada, na qual o representante brasileiro […] ofereceu uma divisão 

naval para patrulhar e combater os submarinos alemães no Atlântico Sul. 

[…] Na ocasião também ficou decidida a abertura dos portos brasileiros 

para as nações Aliadas, o envio de aviadores navais para a Inglaterra e de 

uma missão médica militar para a França (DARÓZ, 2016, p. 112). 
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Vários integrantes da Missão Médica Militar Brasileira (MMMB) foram vitimados 

pela Gripe Espanhola, uma epidemia devastadora que, no último ano da guerra, provocou a 

morte de cerca de vinte milhões de pessoas. O mesmo se deu com a tripulação da Divisão 

Naval de Operações em Guerra (DNOG), ancorada em Dacar, na colônia francesa do 

Senegal. “Do efetivo inicial da DNOG, perderam a vida mais de cem tripulantes, e foram 

repatriados 140 doentes em estado grave, alguns dos quais não resistiram e vieram a falecer 

no Rio de Janeiro” (DARÓZ, 2016, p. 166). 

Embora também estivesse à beira da exaustão, a Alemanha sentia que o início de 

1918 seria o momento decisivo para ganhar a guerra, lançando uma grande ofensiva sobre 

os debilitados exércitos ingleses e franceses, antes que estes pudessem contar maciçamente 

com os reforços norte-americanos. 

A chamada Ofensiva Ludendorff começou em março de 1918, empregando as novas 

táticas de tropas de assalto. Diversas brechas foram abertas nas defesas aliadas e em poucos 

dias os alemães tinham conquistado mais território que qualquer dos lados o fizera desde o 

início da guerra. Em abril, dada a gravidade da situação, os Aliados finalmente formaram 

um comando unificado, liderado pelo marechal francês Ferdinand Foch. 

Em julho, entretanto, esta ofensiva foi definitivamente contida, num momento em 

que os soldados dos Estados Unidos já participavam em escala considerável dos combates. 

A maré da guerra agora voltava-se para os Aliados, que lançaram um ataque em agosto, 

apoiado por grande quantidade de tanques e aviões, obrigando os alemães a recuarem 

vários quilômetros e, fato inédito na história militar germânica, companhias inteiras 

fugiram da batalha ou se renderam sem lutar. 

Os aliados da Alemanha – Áustria-Hungria, Bulgária e o Império Otomano – 

também já davam sinais claros de esgotamento e, entre setembro e outubro, assinaram 

armistícios com os Aliados. A Alemanha agora estava isolada. Com o fracasso da Ofensiva 

Ludendorff, que consumiu suas últimas reservas materiais e humanas, e as tropas norte-

americanas desembarcando na França a uma média de 250 mil soldados por mês, não havia 

mais a menor possibilidade de se obter a vitória. Internamente, a situação da Alemanha 

também era crítica. 

 

Herbert Sulzbach 
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9ª Divisão, Exército Alemão 

Em outubro, tive licença para visitar minha terra natal, em Frankfurt, onde 

eu morava com meus pais. Após enfrentar batalhas terríveis, não via a 

hora de obter essa licença. Em minhas caminhadas pelas ruas de 

Frankfurt, ninguém me cumprimentava, embora eu fosse um oficial. Tudo 

estava racionado, e raramente se achava alguma coisa para comprar. 

Salões de festas estavam fechados, as ruas, sombrias e monótonas, e o 

estado de espírito das pessoas era péssimo. Não fazíamos ideia no front do 

quanto estavam ruins as coisas em nossa terra. As pessoas estavam fartas 

da guerra. Queriam que ela terminasse logo que possível, com ou sem 

vitória. Duas semanas depois, voltei para a linha de frente, para a 

companhia de meus colegas, para meus fuzis, e me senti em casa no meio 

daquela lama, sujeira e piolhos (ARTHUR, 2011, p. 389). 

 

No final de outubro, os marinheiros amotinaram-se em Kiel, e revoltas irromperam 

em outras partes da Alemanha, exigindo a paz imediata. O kaiser Guilherme II abdicou em 

9 de novembro, e a República foi proclamada. O Partido Social-Democrata, liderado por 

Friedrich Ebert, assumiu o poder e, no dia 11, assinou um armistício com os Aliados. 

Depois de 52 meses, chegava ao fim o que tinha sido, até então, a pior guerra de toda a 

história da Humanidade. 

 

Considerações finais 

 

Depois que começou o troar dos “canhões de agosto”, expressão imortalizada no 

clássico livro de Barbara Tuchman, o mundo nunca mais seria o mesmo. A Primeira Guerra 

Mundial definiu os rumos do século XX, alterando fronteiras e o cenário geopolítico, 

abalando impérios e destronando monarquias seculares, dando ensejo à criação de um 

sistema alternativo ao capitalismo, impactando radicalmente nas artes, nas ciências, nos 

costumes e, não menos importante, no próprio modo de guerrear. 

Em 1914, o inglês H.G. Wells escrevera uma série de artigos intitulados The War 

that Will Wend War, e, durante e após o fim do conflito, que deixou um trágico legado de 15 
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milhões de mortos – 9 milhões de militares e 6 milhões de civis –, muitos se aferraram na 

esperança de que aquela seria “a guerra para acabar com todas as guerras”. 

Mas o futuro em breve se encarregaria de demonstrar que a Grande Guerra, na 

verdade, estava iniciando um ciclo de violência e autodestruição, tendo plantado as 

sementes que, em vinte anos, germinariam na forma de um conflito muito mais devastador. 

A profecia correta, infelizmente, não foi a de Wells, e sim, a de um compatriota seu. 

 

Mesmo na época, havia previsões de que o mergulho na guerra daria fim a 

uma era. É bem conhecida a sensação de mau presságio expressa por Sir 

Edward Grey, secretário de Relações Exteriores Britânico, em 3 de agosto 

de 1914: “As luzes estão se apagando em toda a Europa. Não as veremos 

acesas de novo enquanto vivermos” (MACMILLAN, 2014, p. 26). 
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Resumo: Este trabalho tem por finalidade apresentar a história da educação no Brasil 

com enfoque nas disciplinas de História e Geografia. Através de uma contextualização 

histórica – apresentando e comparando a trajetória e a efetivação das disciplinas –, 

identifica-se as mudanças educacionais que ocorreram ao longo dos anos. Desta forma, 

o principal objetivo da pesquisa é evidenciar a importância das disciplinas de História e 

Geografia, tendo em vista que ambas, dentro de suas especificidades, dialogam e 

discutem questões sociais, econômicas e políticas, aspirando a relação entre o homem e 

o espaço, demonstrando as permanências e mudanças decorrentes do seu viver em 

sociedade. 

Palavras-chave: Educação no Brasil; História; Geografia. 

 

Abstract: This work aims to present the history of education in Brazil focusing on the 

disciplines of History and Geography. Through a historical context – presenting and 

comparing the trajectory and the effectiveness of the disciplines –, identifies the 

educational changes that have occurred over the years. In this way, the main objective 

of the research is to highlight the importance of the disciplines of History and 

Geography, considering that both, within their specifics, dialogue and discuss social, 

economic and political issues, aspiring to the relationship between man and space, 

demonstrating the permanencies and changes resulting from their living in society. 

Keywords: Education in Brazil; History; Geography. 

 

Introdução 

 

O Brasil do século XX apresenta importantes mudanças políticas e sociais, 

especialmente no que diz respeito à educação. Essas mudanças estão relacionadas a dois 

fatores, sendo eles a ditadura militar – que se estendeu de 1964 até 1985 – e o processo 
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de redemocratização do país que se inicia em meados de 1980 e se consolida 

enfaticamente em 1985. Este momento traça importantes rumos para a consolidação das 

disciplinas de História e Geografia, pois com as mudanças sociais, políticas e 

econômicas, modifica-se a forma de pensar a sociedade, da mesma forma como o 

ensino “constitui-se alvo de especial atenção dos planificadores da educação” 

(FONSECA, 2003, p. 18). 

Durante o período militar, o currículo escolar transformou-se. As disciplinas que 

instigavam o pensamento crítico foram utilizadas em prol dos interesses do Estado, 

onde o objetivo principal era “atender as exigências políticas de construção da 

civilização ideal” (DIAS, 2008, p. 90), formando cidadãos aptos ao trabalho, 

impossibilitados de contestar ou criticar o que lhes era imposto, tanto pela escola como 

pelo próprio Estado. 

Com a Constituição implementada em 1967, há a “desobrigação” do Estado em 

auxiliar e investir no sistema educacional. Em 1968 são repensadas as políticas 

educacionais, iniciando o processo de reforma universitária que “atacava duramente a 

organização do movimento estudantil, a autonomia universitária e a possibilidade de 

contestação e crítica no interior das instituições de ensino superior” (FONSECA, 2003, 

p. 17). 

 Neste contexto surgem as chamadas “licenciaturas curtas” em 1969, com o 

decreto-lei 547/69, diminuindo o período dos cursos de licenciatura. Eram cursos 

considerados inferiores, portanto, vistos com menor necessidade de investimentos. 

Reforçada mais tarde pela lei nº 5692/71 em 1971, o ensino escolar também sofre várias 

alterações, tendo em vista que a formação dos profissionais do ensino é modificada. 

Se das licenciaturas espera-se o suporte para o pensamento crítico e uma 

instrução pensante acerca dos problemas sociais, neste momento as disciplinas de 

História e Geografia acabam sendo severamente reduzidas, mantendo a alienação da 

sociedade. As licenciaturas curtas formaram “uma geração de professores polivalentes” 

(FONSECA, 2003, p. 20), que ministravam aulas de diversas disciplinas, bem como 

História e Geografia. O principal objetivo era desfigurar as humanidades, desta forma, 

os professores possuíam uma formação que não lhes transmitia a necessidade de criticar 

e refletir a respeito da sociedade. 

Além disso, em 1969, a lei nº 869/69 tornou obrigatório nas escolas a disciplina 

de Educação Moral e Cívica e, em 1971, a lei nº 5692/71 também tornava obrigatório os 

Estudos Sociais (junção de História e Geografia). O Estado buscava conter e influenciar 
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os jovens estudantes, fazendo-os perder certa autonomia e visão crítica, vinculando-os 

ao ideal da moral e civismo, dificultando a contestação e reflexão acerca de sua 

realidade social. Fato esse que foi modificado apenas em meados de 1983 quando a 

população exige maior liberdade política, crítica e cultural em meio à sociedade. 

Neste contexto, identificando os rumos da educação no país, voltado para as 

disciplinas de Geografia e História, é que este trabalho se insere com o objetivo de 

apresentar algumas das mudanças que ocorrem nas bases de ensino e diretrizes 

escolares, do período militar à redemocratização. 

Diversos autores abordam a educação no Brasil apontando os ensinos de História 

e Geografia. Fonseca (2003) indica o papel da educação estendendo-se desde 1964, com 

o início da ditadura militar, até 1997, com a criação dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais. Analisa os acontecimentos significativos desta época, porém dando enfoque 

à História como disciplina, sendo esta vinculada ao meio social e cultural que estava em 

constante mudança, principalmente nos últimos anos do século XX. 

Detendo-se à disciplina de Geografia, Carvalho (2014) analisa os livros didáticos 

da Primeira República. Seu recorte estende-se de 1889 a 1930, tendo por objetivo 

identificar a construção de uma “ideologia nacional” a partir dos discursos presentes 

nesses materiais didáticos, buscando compreender a relação entre este contexto e a 

consolidação da Geografia como disciplina escolar no Brasil. 

Tratando sobre o estudo de Geografia na atualidade, Oliveira (2011) analisa as 

dificuldades existentes ao tratar de assuntos relacionados ao ambiente, linhas territoriais 

e o meio social, sendo que a realidade do aluno é muitas vezes diferente do que se 

estuda; deste modo, demonstra métodos de adequação e percepção da sociedade a partir 

do ensino de Geografia, visando inserir os alunos das diversas classes sociais no meio 

escolar. 

Refletindo sobre os Estudos Sociais e a Educação Moral e Cívica, Pereira (2014) 

contextualiza as disciplinas de História e Geografia, retratando a política educacional 

reformulada no período da ditadura militar brasileira, identificando as leis e decretos 

que modificaram ambas as disciplinas e a educação de maneira geral no período 

apresentado. 

Identificando as diferentes abordagens sobre o assunto e enfatizando a 

relevância do mesmo, este trabalho tem por finalidade apresentar a história da educação 

no Brasil com enfoque nas disciplinas de História e Geografia. Tendo em vista que 

durante muito tempo a educação no Brasil esteve fortemente vinculada às propensões do 
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Estado, ambas as disciplinas foram utilizadas como ferramentas políticas por muitos 

anos. Desta forma, apresentando e comparando a trajetória e a efetivação das 

disciplinas, evidenciam-se as mudanças educacionais que ocorreram ao longo dos anos, 

especialmente durante a ditadura militar, em 1964 – quando as disciplinas são unidas e 

despolitizadas, tornando-se os Estudos Sociais –, até 2001, com a consolidação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais do ensino, assegurando a separação e permanência 

das disciplinas no currículo escolar. O principal objetivo da pesquisa é evidenciar a 

importância das disciplinas de História e Geografia, tendo em vista que ambas, dentro 

de suas especificidades, dialogam e discutem questões sociais, econômicas e políticas, 

aspirando à relação entre o homem e o espaço, demonstrando as permanências e 

mudanças decorrentes do seu viver em sociedade. 

 

História e Geografia: especificações e relações 

 

A História é popularmente conhecida como a “Ciência que estuda o passado”. 

Portanto, pode ser denominada como o estudo das ações do homem no tempo, 

possibilitando comparar entre diferentes tempos e espaços as diferentes sociedades e 

formas de organizações conhecidas. Assim, percebe-se que apesar de o passado ser o 

principal objeto de estudo da História, ele não é o único, pois através do passado 

buscam-se evidências para interpretar também o presente. 

Conhecendo o passado, através da disciplina de História, o aluno pode 

entender como foram formadas e porque são desenvolvidas muitas 

ações que envolvem seu cotidiano, localidade, país e até o mundo. 

Através da história entende-se como foram formadas as diversidades 

culturais e sociais entre os diversos tipos de localidades e povoados 

(MIRANDA; SHIER, 2016, p. 25). 

Por meio de fatos, personagens ou fontes históricas, busca a compreensão de 

determinados grupos, culturas, civilizações ou períodos. Compreende-se que a História 

serve como orientação social, cultural e política do mundo, pois conforme se conhece as 

diversas formas sociais do homem, o local em que ele vive e os seus valores e 

percepções, o aluno consegue perceber as rupturas e permanências de determinado 

meio, e como isso afeta o seu meio social no tempo presente. 
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O ensino de História é fundamental para transmitir conhecimento acerca de 

diferentes locais, ambientes, e não apenas o espaço em que o aluno se situa. 

Conhecendo a história do seu estado, país e de todo o mundo, o aluno consegue 

compreender suas bases culturais, políticas, econômicas, religiosas, e percebe a 

diversidade social existente, tanto em seu próprio país, como em todo o mundo. Desta 

forma é possível compreender o que se passa em seu cotidiano, no seu presente, 

conhecendo a história das civilizações, sociedades em diferentes tempos e espaços. 

A Geografia, por outro lado, é denominada “Ciência do espaço”. Inicialmente 

centrava seus estudos na relação homem/natureza, baseados em Emmanuel Kant, pois, 

para ele, o “homem e a natureza eram inseparáveis, havendo uma relação 

interdependente entre ambos que produzia uma síntese desses dois elementos” 

(RIBEIRO, 2011, p. 821). 

A interação e a exploração humana na natureza em busca de recursos acabam 

por modificar as condições ambientais, resultando também em mudanças sociais. O 

homem vive em contato com a natureza, com o ambiente, desta forma, o estudo de 

Geografia não estuda apenas mapas, relevos e planícies, ou a atmosfera e as camadas 

terrestres, mas também estuda a interação social do homem com a natureza e as 

mudanças resultantes disso. 

Uma vez que o ambiente é transformado a partir de ações humanas, modificando 

a vegetação, o solo, em prol de um desenvolvimento da sociedade industrial ou agrícola 

e também o desenvolvimento de toda uma civilização, o geógrafo – profissional da 

ciência geográfica – busca compreender as constantes mudanças e transformações da 

natureza, e os vínculos produzidos através dessas relações. “A geografia, em seu 

processo de desenvolvimento histórico como área do conhecimento, veio consolidando 

teoricamente sua posição como ciência que busca conhecer e explicar as múltiplas 

interações entre a sociedade e a natureza” (BRASIL, 2001, p. 10). 

A Geografia estende-se acerca de questões da sociedade, do Estado e de 

diferentes grupos, analisando as suas relações com esse meio. Deste modo, também 

mantendo perspectivas e comportamentos políticos e sociais, não apenas espaciais. 

Com práticas, fontes e metodologias distintas, a História e a Geografia analisam 

elementos culturais, políticos e econômicos; despertando o interesse a respeito de 

questões sociais e ambientais, objetivando o entendimento histórico e geográfico dos 

sujeitos acerca do meio em que se encontram. Desta forma, é possível perceber a 

relação entre as disciplinas de humanas, servindo como base para o conhecimento 
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humano, social e cultural dos sujeitos; este é o aspecto que torna ambas as disciplinas 

essenciais para o desenvolvimento humano, portanto, mesmo com suas distinções e 

métodos, tanto a História como a Geografia ocupam enorme espaço em meio à 

construção intelectual da sociedade. 

 

História e Geografia: a efetivação enquanto disciplinas 

 

O fato de o Brasil ter sido colonizado pelos portugueses desde 1500 acabou por 

influenciar diretamente na concepção da educação brasileira. Os processos educacionais 

europeus são introduzidos no Brasil desde os jesuítas, tendo maior importância e 

influência a partir do século XVIII, quando o ensino ganha novas concepções. Porém, 

apenas com a Constituição em 1824 é que se molda o sistema nacional de educação, 

com a criação de escolas e universidades. “Tal Carta Magna continha um tópico 

específico em relação à educação. Ela inspirava a ideia de um sistema nacional de 

educação” (GHIRALDELLI, 2001, p. 16). 

A História como disciplina escolar é implementada no século XIX, quando 

começa surgir os primeiros manuais para seu ensino. O mesmo ocorre com a Geografia, 

que foi denominada disciplina quando crescem o número de produções cartográficas e 

geográficas. No Brasil, ambas as disciplinas foram inseridas no currículo escolar em 

meados de 1837, visando incorporar a história da nação ao ensino. 

A disciplina de História era vinculada à memorização dos heróis e dos grandes 

feitos, incitando a moral e o civismo. Apresentava conteúdos como a História Cristã e 

História Eurocêntrica, mais tarde sendo incorporado o conteúdo de História do Brasil, 

evidenciando a necessidade de instigar o patriotismo em meio à sociedade. A Geografia 

também se detinha à memorização. Os alunos deveriam decorar nomes de rios, 

montanhas, serras, cidades, capitais, ilhas, relevos; além de enaltecer a nação, 

demonstrando suas riquezas através de dados estatísticos. 

Com a fundação do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil (IHGB) em 1838, 

a História e a Geografia ganham maior espaço no campo disciplinar, sendo 

determinadas novas metodologias para o ensino das mesmas, enfatizando a exaltação da 

nação. Em 1839, o IHGB “publicava o primeiro número de sua Revista Trimestral, a 

mais antiga em circulação no Brasil. Desde essa época, suas páginas publicaram 

monografias e teses relativas à história e à geografia do nosso país” (NISKIER, 1995, p. 

115). 
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Transformando a elite, o homem branco e o Estado nos principais personagens 

da história oficial do país, ao lado dos grandes heróis e seus feitos, o IHGB acabou por 

afetar não apenas o ensino, como também a produção historiográfica, que se voltou a 

produções iluministas, tendo caráter linear, conservador e católico; a história produzida 

baseava-se apenas nas mais altas camadas sociais, tornando-se excludente. 

Buscando difundir o ideal de progresso, o objetivo do IHGB era escrever a 

história oficial do Brasil, apresentando estatísticas e dados que provassem que o país 

poderia chegar ao “conceito europeu”, ou seja, sem a desordem e as desigualdades que 

eram mascaradas na história oficial do país. 

Novos métodos de ensino ganham forma em 1889 com a instauração da 

República, porém o patriotismo e a formação da identidade nacional ainda estavam 

fortemente presentes entre os objetivos do ensino da época. Os materiais serviam como 

manobra às propensões do Estado, retratando assuntos como o progresso e a 

modernização do país. Deste modo, a História, juntamente com a Geografia e a 

Educação Moral e Cívica, “constituíram os conteúdos fundamentais para a formação 

nacionalista e patriótica, sedimentando o culto aos heróis e a criação de ‘tradições 

nacionais’ nas aulas e nas festas cívicas” (BITTENCOURT, 2008, p. 66). 

A História voltava-se à alfabetização visando uma “cidadania política”. Por meio 

dos heróis nacionais e festas cívicas, representavam-se os grandes feitos da nação em 

uma linha cronológica entre “outros esquemas comparativos e analógicos que, por sua 

vez, auxiliavam na memorização” (BITTENCOURT, 2008, p. 85), apresentando nomes 

e datas importantes para a construção da pátria, incentivando o amor e o respeito à 

República, trazendo leituras com exemplos de caráter, bravura e heroísmo, instruindo os 

alunos aos exemplos que deveriam ser seguidos para o bem e o progresso da nação. 

A Geografia da época republicana tinha como função expor através dos mapas 

os limites territoriais tanto municipais como estaduais, e até mesmo as fronteiras e 

limites do nosso país em relação aos demais. Vinculado aos ideais nacionais, o ensino 

de Geografia passou a demonstrar uma imagem de respeito e amor pela pátria, 

evidenciando e impondo aos alunos que era preciso lutar por essa pátria sempre que 

fosse necessário, formando, assim, um futuro “soldado patriota”. 

Desta forma, tanto a História como a Geografia foram “manipuladas” visando 

atender demandas políticas, inserindo determinados pensamentos em meio à sociedade, 

buscando manter o controle social. 
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As principais tendências, tanto da História como da Geografia, foram marcadas 

pelo Positivismo, sendo conhecidas como “história tradicional” e “geografia 

tradicional” até o fim do século XIX. Esse estudo concebia-se através dos “grandes 

acontecimentos diplomáticos, políticos e religiosos do passado” (FONSECA, 2003, p. 

41), ou seja, havia certa neutralidade a assuntos específicos de cada disciplina, sem 

ligação com o meio social. O único intuito era o de exaltar a nação. 

Apenas no início do século XX surge a Escola dos Annales como crítica ao 

Positivismo. Vinculada às mudanças sociais e políticas que ganham molde no período, 

modifica-se a historiografia; desta forma novas abordagens, fontes e métodos são 

incorporados, bem como a ampliação de temas e debates em sala de aula, o que auxilia 

no progresso das disciplinas de humanas. 

Buscando englobar o ensino aos novos moldes da época, na década de 1930 

começa-se a organizar a formação dos professores – após praticamente um século sem 

profissionais e materiais qualificados, devido à falta de um ensino sistematizado no 

país. Em 1929 surge o Curso Livre Superior de Geografia, seguidamente houve a  

Criação da Universidade do Distrito Federal (UDF), em 1935, 

contando com curso superior de Geografia; a fundação da Associação 

dos Geógrafos Brasileiros (AGB), em 1935; a criação do Conselho 

Nacional de Geografia (CNG), em 1937; além da fundação do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 1939 

(RIBEIRO, 2011, p. 825) 

Buscando instigar e desenvolver o sentimento de nacionalismo entre os 

brasileiros da mesma forma como a disciplina de História, que está nos currículos 

escolares desde 1837, somente em 1934 foi criado o primeiro curso de História na 

“Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras na Universidade de São Paulo” (DIAS, 2008, 

p. 56). Seguidamente, em 1935, com a criação da Universidade do Distrito Federal, o 

curso de História ganha mais espaço na academia; e em 1939 surge o curso na 

Faculdade Nacional do Rio de Janeiro, iniciando as bases da profissionalização dos 

professores de História. 

Ao longo dos anos, a educação começa a modificar-se, juntamente com a 

sociedade; concomitante a isso, novos métodos de ensino e pensamentos são 

incorporados. A História e a Geografia se desenvolvem como disciplinas que buscam 

instruir os alunos, instigando o pensamento a respeito das questões sociais, ambientais e 
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políticas. O grande problema é que o meio escolar ainda permanece constituído por uma 

série de objetivos políticos estabelecidos em seu interior. Desta forma, atende 

determinados propósitos, podendo ser econômicos, tecnológicos ou industriais, 

conforme o espaço e a época inserida, o que resultou em certas dificuldades ao lecionar 

determinadas disciplinas. 

Neste sentido, com a instauração da ditadura militar em 1964, o modelo de 

ensino busca atender determinados interesses. Ambas as disciplinas passam a ganhar 

novos objetivos de estudo e mudanças são realizadas, tanto na formação acadêmica dos 

profissionais do ensino, como nas disciplinas de maneira geral. “A escola passa a ser 

responsável pela formação de mão de obra para as indústrias em pleno processo de 

crescimento. Espera-se que a educação escolar treine os trabalhadores e os prepare para 

o trabalho” (RIBEIRO, 2011, p. 828). 

Houve, então, a junção das disciplinas de História e Geografia, objetivando por 

meio de gráficos e documentos oficiais mostrar as riquezas e o desenvolvimento através 

dos números e fatos, além de preparar os alunos apenas para o mercado de trabalho. 

Essa era a função da nova disciplina que foi denominada “Estudos Sociais”, auxiliada 

pela disciplina de Educação Moral e Cívica. 

Foi na década de 1980 que esse método de ensino começa ser alterado, 

juntamente com o processo de redemocratização, separando novamente as disciplinas. 

Somente com as várias mudanças provindas com a nova Lei de Diretrizes e Bases em 

1996 e, em 2001, com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino de História e 

Geografia, é que surge definitivamente um novo modelo de ensino, visando a melhor 

formação do profissional da educação. 

 

Estudos Sociais: união e separação das disciplinas 

 

O ano de 1964 trouxe consigo importantes mudanças. Durante a ditadura militar, 

a educação “sofreu profundas reformas que buscavam, como principal objetivo, 

reformular e adaptar o sistema educacional aos objetivos políticos e ideológicos 

implantados” (PEREIRA, 2014, p. 2). 

Visando modificar as políticas educacionais, em 1971 surge a lei nº 5.692, que 

acrescenta ao currículo escolar a disciplina de Estudos Sociais, sendo esta uma junção 

das disciplinas de Geografia e História. Essa nova disciplina foi utilizada para difundir 

ideologias e propagandear o governo. 
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Neste momento, os professores, especialmente das disciplinas de humanas, 

“tiveram algumas limitações ao lecionar” (PEREIRA, 2014, p. 608), considerando que 

essas disciplinas estão relacionadas aos acontecimentos ligados a questões políticas do 

país, trazendo consigo importantes debates e críticas acerca do desenvolvimento da 

sociedade. Desta forma foi criada a disciplina de Estudos Sociais, introduzindo um 

sentimento cívico e obediente em meio aos alunos e à população. 

A disciplina de Estudos Sociais teve origem no século XX e estava vinculada ao 

ideal de uma educação centrada no aluno e no meio social em que ele vive, porém não 

era obrigatória. No período da ditadura militar essa disciplina foi reformulada e, 

juntamente com a disciplina de Educação Moral e Cívica, utilizada como ferramenta do 

Estado, tendo em vista que 

tinham por grande finalidade buscar cidadãos de acordo com o que o 

país estava precisando naquele período. Os formuladores dos métodos 

disciplinares entendiam que era preciso o professor inserir no aluno a 

magnificência da pátria e seu amor e despojamento a esta. Já nas 

perspectivas dos militares, sem os meios didáticos e as informações 

necessárias aos questionamentos da organização do país, a capacidade 

de questionamento da população se limitaria. Com isso, houve uma 

reordenação do ensino de História [e Geografia], visando garantir que 

os conteúdos estudados não comprometessem o programa político do 

governo e que os próprios professores fossem formados dentro de 

novas diretrizes curriculares (PEREIRA, 2014, p. 1). 

Houve a necessidade da “despolitização” do ensino escolar, retirando a 

“independência” que as disciplinas de humanas tinham, uma vez que estavam 

relacionadas a assuntos políticos e sociais. O objetivo era formar cidadãos aptos ao 

trabalho, retirando a cientificidade do ensino e incorporando algo que fosse mais 

prático, eficaz e técnico, logo, o aluno pouco analisava, refletia ou criticava – um 

aprendizado mecânico e manipulado pelo Estado. 

Os livros e materiais didáticos da época foram utilizados para influenciar a 

população que, pela falta de conhecimento, não compreendia ou percebia essa 

manipulação. Com a disciplina de Estudos Sociais, os professores eram qualificados 

apenas a ajustar os alunos à ordem, sem contestar ou compreender sua realidade. Os 

alunos, por consequência, estavam fadados a apenas observar, sem refletir, não se viam 
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e nem se percebiam como sujeitos construtores de sua própria realidade e da história 

como um todo, ou seja: 

Introduzir as disciplinas sobre civismo significa impor a ideologia da 

ditadura, reforçada pela extinção da Filosofia e diminuição da carga 

horária de História e Geografia, que exerce a mesma função de 

diminuir o senso crítico e consciência política da situação (VEDANA, 

1997, p. 54). 

A História e a Geografia perdem seu sentido e sua função original perante a 

sociedade. Eram disciplinas que instigavam o pensamento crítico dos alunos acerca dos 

problemas e mudanças ambientais, sociais, políticas e culturais. Tudo está relacionado. 

Apesar de serem disciplinas distintas, abordam temas a respeito do desenvolvimento da 

sociedade, o que prejudicaria o governo vigente, caso fossem demonstrados dados e 

fontes que representassem fatos sobre a realidade do país. 

Com o processo de redemocratização a partir de 1980, ocorrem modificações 

educacionais, tendo como objetivo “realizar uma mudança consistente nos conteúdos e 

métodos de ensino escolar, priorizando o estudo das ideologias políticas, econômicas e 

sociais, mas também das relações entre a sociedade, o trabalho e a natureza” (RIBEIRO, 

2011, p. 832). 

Apesar da censura do período militar, a década de 1970 trouxe mudanças que 

foram amplamente reforçadas na década de 1980. Surge uma demanda por novos temas 

e estudos, visando englobar as diversas classes da sociedade. Buscando libertar os ideais 

até então reprimidos, as disciplinas de História e Geografia retornam aos currículos 

escolares separadamente, preocupando-se em criar cidadãos críticos e produtores de 

conhecimento. 

Procurava-se vincular o ensino à formação de uma nova sociedade pautada na 

democracia, voltando-se à realidade social, local, política, econômica e cultural em que 

o aluno estava inserido. 

Definitivamente o conceito de história [e geografia] alargara-se para 

incorporar temas e assuntos antes não valorizados e considerados 

menores. A própria historiografia brasileira passou por uma releitura: 

buscou-se a identidade nas diferenças – de espaço, de formação, de 

organização, de história, de lutas e de resistências. O regional e a 

história local foram cada vez mais estudados em suas obrigações no 
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nacional e no social, em diversos programas de pós-graduação que se 

distribuíram pelo espaço brasileiro (NADAI, 1992-1993, p. 157). 

Percebendo a importância do ensino para o desenvolvimento social e intelectual, 

a nova Constituição criada em 1988 põe em pauta a necessidade do aumento nos 

investimentos educacionais. Alguns anos mais tarde, longos debates resultam na 

efetivação da nova Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional (LDB 9.394/96) 

em 1996. 

Alguns anos mais tarde, através do parecer CNE/CES nº 492/2001, deferido em 

3 de abril de 2001, são aprovadas as Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de 

História, Geografia, Filosofia, Letras, entre outros; e enfatiza-se a importância de tais 

disciplinas visando uma melhor formação dos profissionais para o ensino e pesquisa das 

áreas mencionadas. 

Quanto ao aspecto qualitativo, as principais mudanças referem-se a 

uma visão mais flexível do conteúdo escolar que permita atender às 

realidades locais, assim como exercitar diferentes linguagens e 

habilidades, não só intelectuais como também afetivas, éticas, 

estéticas e motoras. Desta maneira, os conteúdos não são mais o fim 

do processo educacional, mas sim o meio para efetivar as habilidades 

necessárias rumo à real capacitação do aluno no pleno exercício da 

vida cidadã (FERRAZ, 2011, p. 171). 

 Objetivando a melhoria do ensino tanto do aluno como do professor, modifica-se 

a grade acadêmica. O período dos cursos, bem como os estágios e demais atividades 

complementares, foram adequados a fim de estabelecer uma formação mais 

aperfeiçoada. Diferente do que era proposto anteriormente, o professor passa a 

preocupar-se com o desempenho de seus alunos, formando diálogos e debates, 

tencionando a aprendizagem e a cidadania. 

Importantes temas e debates mundiais estão vinculados tanto à História como à 

Geografia. A reorganização mundial, as mudanças e limites territoriais e modificações 

ambientais em geral são exemplos de assuntos ligados e estudados na Geografia, porém 

mostram mudanças significativas vinculadas também à História, portanto, para entender 

as mudanças geográficas – sendo elas, territoriais ou ambientais – torna-se necessário 

compreender a história e o contexto espacial e temporal apresentado. São disciplinas 

que envolvem  
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relações entre diferentes identidades e contextos, entendimento de 

ações passadas e presentes, análise da realidade na qual o aluno está 

inserido, percepção de momentos de permanência e rupturas nas 

diferentes esferas sociais e aspectos pertencentes ao cotidiano, 

possibilitando uma reflexão sobre sua realidade e de outras distantes. 

A garantia da compreensão sobre sociedades, noções de 

temporalidade e espaços diversos (MONTEIRO, 2017, p. 1392). 

 Evidencia-se a fundamental importância de ambas para o desenvolvimento 

social e espacial dos alunos. Isso não significa que devem ser apresentadas e ensinadas 

juntamente, como ocorria no contexto da ditadura militar, pois cada uma possui uma 

especificidade. Porém, é importante demonstrar a partir deste ponto que as mais 

diversas ciências acabam por complementar-se, auxiliando desta forma no ensino e 

desenvolvimento das diversas sociedades existentes. 

 No caso específico das disciplinas de História e Geografia, é importante 

compreender os estudos acerca das questões sociais, territoriais, políticas e culturais que 

ambas evidenciam com seus próprios métodos e especificidades, auxiliando os alunos 

no processo de aprendizagem, principalmente quando se remete ao seu viver em 

sociedade e as diversidades encontradas nesse meio. 

 Através de abordagens distintas, as duas disciplinas produzem conhecimento 

histórico e geográfico a respeito do país em que o aluno se situa, bem como de todo o 

mundo. Analisando as modificações e permanências, bem como seus vínculos com as 

condições climáticas, culturais e políticas estabelecidas ao longo dos anos. 

 As disciplinas de humanas voltam-se aos problemas sociais e ambientais, bem 

como apresentam debates e críticas acerca da sociedade e das políticas implantadas. No 

contexto atual, com os gastos voltados à educação severamente reduzidos, compreender 

a importância da educação e da problematização de questões cotidianas auxilia a 

compreensão do aluno acerca do seu passado e do seu presente. Neste momento, as 

disciplinas de História e Geografia mostram-se essenciais para a manutenção do 

pensamento crítico e compreensivo dos alunos que irão construir o futuro. 

 

Considerações finais 

 

O início do ensino no Brasil esteve fortemente vinculado às propensões do 

Estado, servindo como instrumento pedagógico e político que objetivava a construção 
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da história e da identidade nacional. Neste sentido, disciplinas como a História e a 

Geografia foram utilizadas como ferramentas para a compreensão das relações de 

trabalho, comércio e limites, e diversas vezes serviam ao objetivo de aceitação e 

proteção do Estado. 

Demonstrar e comparar a trajetória dessas disciplinas torna-se importante, visto 

que ambas têm enorme peso em meio à sociedade, pois vinculam entre seus estudos 

aspectos políticos, culturais e econômicos que apontam a relação entre o homem e seu 

viver em sociedade. 

Durante o período da ditadura militar brasileira, várias leis foram criadas e/ou 

modificadas objetivando mudanças tanto na profissionalização dos professores como na 

aplicação do ensino nas escolas e universidades. Deste modo, havia a preocupação na 

forma como eram expostos e ensinados os conteúdos, pois, modificando os objetivos e a 

forma de ensinar, mantinha-se o controle da escola e do conhecimento dos indivíduos. 

Neste contexto, percebe-se que a lei nº 5.540/68, de 1968, o decreto-lei 547, de 

1969, e a lei nº 5.692/71, de 1971, foram utilizadas como manobra do Estado para 

assegurar e proteger os interesses da elite e, principalmente, dos militares. Sendo 

modificadas apenas durante a redemocratização do país, em meados de 1983, 

conseguindo garantias de estabilidade no meio educacional somente em 2001, com a 

consolidação das Diretrizes Curriculares Nacionais. 

Ambas as disciplinas abordadas neste trabalho, ciências que se unem em muitos 

aspectos, mesmo com seus próprios métodos e fontes em particular, objetivam fins 

semelhantes, tais como o de mostrar as transformações territoriais e sociais. Com esses 

meios criam-se as bases de toda a história humana e geográfica/ambiental, 

demonstrando e analisando como as lutas sociais, interesses de classes e guerras 

modificam a estrutura mundial, tanto no campo político como cultural e territorial. 

Por conta da grande importância dessas disciplinas, em vários momentos houve 

o receio do que elas poderiam causar ao governo vigente. Visando proteger seus 

interesses, os militares acabam por diminuí-las e despolitizá-las, buscando mais 

segurança e menos críticas. Devido à grande contribuição da História e da Geografia, 

tanto como ciências e como disciplinas, várias mudanças ocorreram ao longo dos anos, 

algumas delas tencionando conter os seus impulsos e outras pretendendo aumentar o 

potencial de ambas em meio à sociedade. 

A História e Geografia são disciplinas que podem tanto instruir como alienar, 

por tratarem de dados, estatísticas e documentos que podem ser manipulados em prol de 
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determinados objetivos. Por isso, ao longo da história, tanto no contexto nacional (o que 

foi aqui citado) como no contexto internacional, têm sido ciências e disciplinas muito 

poderosas que diversas vezes foram utilizadas de forma errônea, visando apenas a 

aceitação e proteção dos interesses de determinados grupos. 

Através da trajetória apresentada, demonstra-se que as ciências humanas 

apresentam enorme influência no currículo escolar e na formação de sujeitos 

compreensivos e pensantes. Ao mostrar o enorme peso social e político que as 

disciplinas de História e Geografia possuem, é importante salientar a necessidade de 

mantê-las no currículo escolar, bem como definir uma carga horária relevante ao estudo 

dos diversos conteúdos e abordagens sociais, temporais, políticas e espaciais que ambas 

as disciplinas apresentam. 

Evidenciando que o objetivo da História e da Geografia – tanto como ciências 

como quanto disciplinas – está centrado em auxiliar na compreensão das relações de 

trabalho, de comércio, os limites espaciais, as modificações territoriais, enfim, de toda 

produção humana, forma-se alunos como sujeitos produtores da história, que observam, 

descrevem e comparam, visando, desta forma, à formação intelectual do sujeito, 

estimulando sua participação no desenvolvimento da sociedade para que não sejam 

apenas meros expectadores do que já foi realizado. 
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Resumo: As licitações fraudulentas constituem-se numa prática relativamente comum 

no mundo empresarial no contexto mundial e também nacional. O objetivo deste 

trabalho foi realizar uma revisão de literatura breve, abrangendo as principais práticas 

de bid rigging, suas aplicações, e o programa empresarial de compliance para o combate 

a tais práticas. 

Palavras-chave: Bid rigging; compliance; Administração Pública. 

 

Abstract: Fraudulent bids are a relatively common practice in the business world in a 

global and national context. The objective of this work was to perform a brief literature 

review, covering the main practices of bid rigging, its applications and the business 

compliance program to combat such practices. 

Keywords: Bid rigging; compliance; Public Administration. 
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 desenvolvimento econômico de todo Estado capitalista depende da sua 

capacidade de produção, que é principalmente exercida por meio de 
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arrecadação de tributos e serviços oferecidos à população, com a obtenção de lucros. 

Com o objetivo principal de obter a proposta mais vantajosa aos interesses do governo, 

a Administração Pública realiza um procedimento de concorrência para a contratação de 

serviços que satisfaçam aos seus interesses. Respaldando-se pelo princípio da isonomia, 

os concorrentes devem possuir as aptidões necessárias à satisfação dos interesses do 

Estado, consagrando-se vencedor aquele concorrente que apresentar a melhor proposta, 

com o menor preço, para a realização do serviço específico almejado. Tais premissas 

servem de diretrizes básicas para nortear o serviço adequado e justo, obtendo-se assim o 

melhor trabalho realizado pelo melhor preço. 

Com a extensão do neoliberalismo observada na política vigente aplicada na 

economia com a intervenção mínima do Estado democrático de direito, nota-se 

claramente a atuação de muitas entidades que buscam driblar o poder do Estado para a 

obtenção de margens de lucro astronômicas e o “monopólio” de mercado através de 

práticas ilícitas, as quais, na maioria das vezes, aparecem como um jogo de cartas 

marcadas praticado há séculos no decorrer da história capitalista mundial, em especial 

no Brasil. Tais práticas variam de operações simplórias de caráter pecuniário a 

esquemas prolixos, de difícil detecção, os quais muitas vezes têm sido divulgados em 

delações premiadas de políticos e diretores de estatais, aos quais temos assistido 

recentemente (CUIABANO, 2014, p. 43-45). Neste prisma, pergunta-se quem protegerá 

o cidadão menos privilegiado no Estado Democrático de Direito (SILVA; LEHFELD, 

2015, p. 7). 

Assim, o objetivo deste trabalho foi relatar as práticas de licitações fraudulentas 

mais comuns no Brasil e explicar a prática de bid rigging, combatida pelo Compliance 

empresarial em destaque no cenário político-social brasileiro atual. 

 

A Administração Pública e a boa governança por práticas de Compliance 

 

É de fundamental importância ressaltar o papel da Administração Pública, no 

exercício pleno do Direito Público, que basicamente pode ser sintetizado como a 

promoção em vigília da garantia do interesse coletivo sobre o interesse privado. Diz o 

artigo 37 da Constituição Federal: “A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 



Acesso Livre n. 10   jul.-dez. 2018 

114 
 

eficiência”. Estes princípios constitucionais mencionados constituem, quando 

corretamente aplicados, uma gestão embasada em princípios éticos consagrados 

mundialmente, em países mais organizados e desenvolvidos (RIBEIRO, 2003). 

Desta forma, os princípios éticos deveriam reger a atividade empresarial em 

todos os âmbitos administrativos, público e privado, pois ambos interagem um no outro. 

Benefícios, integridade e comportamento ético não são apenas boas relações públicas 

estabelecidas para deixar os serviços empresariais do Estado (público ou privado) 

bonitos de serem observados, mas principalmente pelo tipo de gestão que da ausência 

de tais princípios pode surgir. As organizações devem, por uma questão de melhores 

práticas, desenvolver um código de conduta para todos os gerentes e executivos, da 

gestão pública ou privada, que promova tomadas de decisões éticas, compatíveis e 

responsáveis, e isso deve ser revisado regularmente pelo Estado. Tal zelo se justifica 

não apenas nas entidades representadas e regidas pelas normas do direito público, como 

também na esfera do direito privado, o qual, por gerar riquezas transmitidas 

principalmente pelos tributos por elas recolhidos e transmitidos em recursos para a 

sustentação da máquina pública, também refletem na qualidade dos serviços realizados 

pelo privado na qualidade de prestadores de serviços na gestão pública (SCOTT; 

MEYER, 1999, p. 154). 

Manter a conformidade da empresa não é simplesmente manter os 

administradores felizes. É uma das maneiras mais importantes para uma organização 

manter sua reputação ética, sustentar sua prosperidade em longo prazo, preservar e 

promover seus valores, por meio da plena execução da sua função social baseada em 

princípios rígidos e confiáveis. Em um nível prático, um programa de conformidade e 

ética apoia os objetivos dos negócios da organização, identifica os limites do 

comportamento legal e ético, enquanto executa um sistema que alerta o gerenciamento 

quando um limite é ultrapassado, ou quando um limite é aproximado (CLEGG; 

HARDY, 1998, p. 2757.). As práticas de conformidade e ética não podem mais ser 

vistas como alguma função periférica destinada a evitar processos judiciais. Ele deve 

fazer parte da estratégia e das operações gerais de negócios e ser totalmente persuasivo 

por toda a organização (SILVA, 2013). 

A boa governança corporativa contribui para melhorar o desempenho de 

qualquer empresa, ajudando os conselhos fiscal e administrativo a cumprir suas 

obrigações no melhor interesse dos acionistas ou dos sócios, dependendo do tipo de 

sociedade empresarial em questão. Grandes empresas são expostas diariamente a falhas 
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na governança corporativa e a riscos éticos e questões de conformidade (coletivamente 

conhecidos como Governança GRC, Gerenciamento de Risco e Conformidade), e tais 

riscos transformaram o GRC em uma prioridade, à medida que as empresas começaram 

a entender melhor a necessidade de integrar princípios de bom GRC na malha de seus 

negócios diários (SMITH, 1996). Existe uma gama de pré-requisitos que garantem a 

conformidade e capacidade ética de uma determinada empresa; ou seja, que tenha o 

objetivo de evitar o descumprimento das boas práticas exigidas, auxiliando na 

descoberta de não conformidades e situações suspeitas em andamento, possibilitando a 

devida correção e tomada de atitude para evitar consequências minimamente negativas. 

O termo Compliance tem origem no verbo em inglês to comply, que quer dizer 

agir de acordo, em conformidade com uma determinada regra, uma instrução interna, 

um comando ou mesmo um pedido, ou seja, estar em compliance é estar em 

conformidade com leis e regulamentos externos e internos. Assim, o programa de 

Compliance, deve ser primeiramente implementado e revisado anualmente para garantir 

que as lições aprendidas sejam incorporadas e assimiladas no inconsciente coletivo da 

empresa, de modo a melhor preparar, detectar e responder a eventos não compatíveis 

com a sua prática. Sob esta perspectiva, novas possibilidades de interação social e 

avanços econômicos respaldados pela tecnologia têm traçado um novo panorama nas 

estruturas de controle e fiscalização por parte do Estado, reiterando o seu caráter 

intervencionista, garantido pelo peso do Direito Penal, associado com o Direito 

Administrativo Sancionador, pois, com ferramentas disciplinadas por ambos, perquire-

se o aumento da segurança social, e consequentemente da credibilidade das instituições 

nacionais já tão abaladas, e, especificamente, da própria ordem constitucional 

econômica, com o objetivo de efetivar os princípios da livre concorrência e da livre 

iniciativa. 

 

Bid Rigging 

 

O termo Bid Rigging foi designado e aplicado amplamente na linguagem 

empresarial americana e mundial. As conspirações do Bid Rigging podem se consolidar 

de várias formas com uma coisa em comum e essencial pra sua existência: impedir os 

esforços dos compradores, principalmente os nacionais ou dos governos locais, 

municipal ou estadual, de obterem os bens e serviços com os valores mais baixos 

possíveis, burlando o processo das licitações. Assim, é uma prática definida como ilegal 
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na qual as empresas concorrentes se associam para escolher o vencedor de um processo 

de licitação pública, enquanto outras enviam ofertas não competitivas previamente 

definidas e combinadas com os componentes do grupo interessado. A manipulação de 

propostas reprime a concorrência no mercado livre, já que o preço fraudulento será 

maior do que o que poderia ter resultado de um processo de licitação competitivo justo e 

legal. Na sequência, as empresas alternam as propostas de forma que todas, no decorrer 

do tempo, saiam vencedoras de diferentes licitações, garantindo o lucro fácil e 

predeterminado por todos. Como tal, o aparelhamento de licitação é prejudicial aos 

consumidores, bem como aos contribuintes que arcam com os custos de preços mais 

altos e custos de aquisição. O Sherman Antitrust Act Americano (SHEMAN ACT, 

2011) torna ilícitos tais atos de acordo com a lei antitruste norte-americana, a saber, na 

tradução literal do seu texto: 

Todo contrato, combinação na forma de confiança, ou 

conspiração, em detrimento ou comércio estabelecido entre 

os vários Estados, ou com nações estrangeiras, será 

declarado como ilegal. Toda e qualquer pessoa que 

celebrar qualquer contrato, em qualquer combinação ou 

conspiração, por tal ato declaradas como ilegais, será 

considerada culpada por corrupção, e a condenação 

decorrente será uma punição não mais alta do que 

$10.000.000,00 se for uma corporação, ou no caso de ser 

uma pessoa, a $350.000,00 ou será presa não excedendo 

três anos de encarceramento fechado, ou ambas as penas 

cominadas, por decisão da corte. 

 

Assim, o aparelhamento de propostas é deliberadamente considerado como 

crime nos EUA, punível com multas, prisão ou ambas. Também é ilegal na maioria dos 

países como uma forma de manipulação de mercado (KOVACIC, 1988, p. 1105). O 

principal objetivo do programa de Compliance é focar no cenário das licitações 

públicas, apresentando instrumentos de controle e prevenção, direcionados para a 

manutenção da regularidade das mesmas e, num segundo momento, expor tais métodos 

sintetizados em modelos econométricos (HOFFMAN; VIEIRA, 1977). Nas grandes 

corporações e dentro de um contexto mundial, o Compliance tem sido muito debatido 

no âmbito das licitudes públicas, por se tratar de práticas que favorecem uma gama de 
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outros crimes, particularmente aqueles contra a própria Administração Pública (LOPES 

JR; GLOECKNER, 2014, p. 508). 

Diante de todos os problemas enfrentados pelo Estado, ainda são encontradas 

sérias dificuldades para comprovar as práticas de acordos anticoncorrenciais, seja no 

âmbito de processos administrativos, seja no âmbito judicial. É bem verdade que antes 

de chegar aos patamares das polícias estaduais e Federal, é na base da administração 

pública onde se detectam os principais problemas, que muitas vezes se iniciam com 

uma simples irregularidade, tomando muitas vezes proporções inimagináveis. 

Praticamente qualquer organização administrativa de direito interno, como autarquias, 

fundações, sociedades de economia mista e parcerias público-privadas, podem ser 

afetadas por práticas ilícitas e corrupção, bastando para isso apenas a existência de 

recursos públicos disponíveis e muitas vezes inobservados pela diretoria do órgão 

envolvido. O poder regulatório ou decisório de uma determinada entidade cuja função 

envolve questões que afetem diretamente o mercado econômico, ou até mesmo o 

patrimônio de particulares, atrai igualmente a prática de corrupção (QUINELLO, 2007). 

É fato que a detecção precoce de atos que maculem a boa prática administrativa 

deve ser percebida o mais breve possível para evitar os danos decorrentes, enquanto são 

pequenos. O objetivo primário e fundamental da detecção precoce é evidenciar a fraude 

e a corrupção, as quais podem estar ocorrendo ou mesmo já terem ocorrido, em caso das 

medidas preventivas falharem (REF). Há de se levar em consideração que mesmo com 

implementação eficaz destas, determinados funcionários podem decidir cometer fraudes 

simplesmente porque percebem que, na relação risco-benefício, os lucros vultuosos 

parecem atrativos demais quando comparados com a possibilidade da punição. 

Em tal linha de raciocínio, não obstante os esforços empreendidos pelas polícias 

estaduais e Federal (AYRES, 2013), no sentido de identificar as possíveis situações 

fáticas que caracterizam indícios de esquemas de acordos ilícitos em licitações públicas, 

essas circunstâncias, por si só, não configuram prova suficiente, mas apenas sugerem 

uma suspeita ou indícios. Empresas acostumadas a fraudarem licitações geralmente 

conseguem fazer um rodízio tão equilibrado e camuflado que uma simples análise não 

seria capaz de detectar ilegalidades (ZONA, 1986, p. 48). 

Empenhados em resolver e identificar os esquemas empresariais para burlar as 

autoridades, a inteligência policial tem desenvolvido modelos econométricos para 

identificação de acordos anticoncorrenciais, escrutinados pela República de Curitiba. 

Tal método de identificação é altamente eficiente, uma vez que leva em consideração 
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fatores como: a racionalidade econômica ditada pelos incentivos derivados do tipo de 

licitação proposta, analisando a conduta empresarial; a definição de mercado bem como 

a dimensão do produto; a dimensão geográfica da área de atuação da empresa; a 

participação das empresas no mercado relevante; a existência de poucas empresas 

participando dos certames, o que favoreceria cartelização; as condições de 

acessibilidade para a entrada de novos concorrentes; a semelhança suspeita nos custos 

de produção e capacidade instalada; a homogeneidade do produto; a ausência de 

produtos substitutos e demandas inelásticas; a facilidade ou dificuldade na obtenção de 

informações da empresa investigada; o aumento ou diminuição da frequência das 

licitações; as justificativas apresentadas para eventual aumento de preço, dentre outros 

fatores (CADE, 2004, p. 27-39). Desta forma, a hipótese deste trabalho é de ajudar no 

combate às práticas de bid rigging em licitações públicas, através da divulgação do 

programa de Compliance destinado ao controle preventivo nas empresas que visam 

participar de certames nos moldes da lei nº 8.666/93. 

 

Práticas de Bid Rigging 

 

É de conhecimento geral que a Administração Pública está obrigada a realizar 

certame licitatório para obter a melhor vantagem e justiça ao bom funcionamento das 

obrigações públicas no escopo jurídico-administrativo. Desta forma, a livre 

concorrência permite que o órgão contratante obtenha o menor preço, evitando-se custos 

mais elevados e gastos desnecessários ao erário. Contudo, detectando-se a ausência de 

concorrência em alguns procedimentos, transfere-se o controle de mercado e a 

imposição dos preços às empresas privadas que, através de práticas ilícitas e pré-

ordenadas, estabelecem sobre preços, obrigando o Estado a pagar mais pela compra 

destes insumos. 

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) é 

taxativa ao afirmar que o enquadramento do governo das sociedades deve ser 

desenvolvido tendo em vista o respectivo impacto sobre o desempenho econômico em 

geral, a integridade do mercado, os incentivos que cria para os intervenientes no mesmo 

e a promoções transparentes e eficientes. Ainda, de acordo com a mesma entidade, os 

contratos públicos representam cerca de 15% do PIB dos países (OCDE, 2014, p. 14). 

Como resultado óbvio, as práticas de concertação de propostas podem mitigar os 

benefícios de um mercado competitivo, acarretando graves prejuízos ao Erário. Assim, 
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o bid rigging no contexto internacional, cuja vanguarda pertence aos EUA e Canadá, 

um tipo muito específico de conluio em licitações públicas, pode apresentar diferentes 

facetas – cover bidding (ganhos por camuflagem); bid supression (supressão dos 

ganhos); bid rotation (alternamento de ofertas); e subcontratação de divisão de mercado. 

As práticas de bid rigging constituem mecanismos de partilha entre os seus 

participantes, beneficiando todos os pactuantes mediante a compensação às empresas 

não vencedoras, que geralmente acontece em fase posterior, onde se alternam as ofertas. 

A Organização para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento (OCDE) registra que 

práticas de bid rigging ocorrem principalmente quando as empresas “competidoras” 

conspiram secretamente para aumentar os preços ou reduzir a qualidade dos bens ou 

serviços para os compradores, ou alteram os produtos com outras substâncias, ou os 

prejudicam deliberadamente para economizar energia elétrica por meio de um processo 

“lícito” de licitação. Preços baixos e melhores produtos são desejáveis porque resultam 

principalmente na sobra de insumos que podem ser empregados em outros serviços 

públicos, melhorando a qualidade de vida de uma determinada sociedade. Assim, o 

processo competitivo tem a capacidade de obter os preços mais baixos com melhor 

qualidade e inovação. Com o objetivo de tornar o processo licitatório mais eficiente é 

necessário calcular, entre outros fatores, o exercício do poder de mercado, buscando-se 

identificar a diferença do comportamento típico de conluio com comportamento 

competitivo. 

Dentre as práticas usualmente mais usadas e pontuadas do bid rigging, 

observam-se muitas variáveis. Citam-se como exemplo os tipos cover bidding, 

modalidade na qual as empresas combinam e acordam preços superiores na oferta para 

beneficiarem a empresa “premiada” pelo cartel para consagrar-se vencedora ou, 

inversamente, oferecem preços inferiores, mas que não atendem requisitos técnicos 

essenciais exigidos pelo órgão contratante. A freqüência destaca esta modalidade de bid 

rigging como o mais frequente e paralelamente o mais difícil de ser detectado, pois uma 

investigação superficial apenas mostraria uma aparente normalidade esperada em 

qualquer processo de licitação legal. 

Outra forma comum em que se apresenta essa modalidade é o bid supression, 

meio pelo qual os concorrentes desistem de suas propostas – para beneficiarem a 

empresa escolhida pelo cartel para vencer determinada licitação. Também foi registrada 

uma outra faceta clássica de bid rigging, constituída pelo bid rotation, onde os 

pactuantes estabelecem um rodizio de vencedores ao longo do tempo. Sobre esta 
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modalidade, a OCDE esclarece que: “nos esquemas de propostas em rodízio, as 

empresas conspiradoras continuam a concorrer, mas combinam apresentar 

alternadamente a proposta vencedora”. Tais formas de acordos de propostas rotativas 

podem variar muito dependendo da região onde atuam. Assim, os conspiradores podem 

decidir atribuir aproximadamente os mesmos valores monetários de um determinado 

grupo de contratos a cada empresa ou atribuir valores que correspondam ao seu 

respectivo tamanho (OECD, 2014, p. 54), mostrando o quanto pode ser dificultosa e 

extenuante uma investigação para consolidar a teoria de crime cometido, pois muitas 

vezes o que se obtém são apenas indícios. 

Vale a pena destacar que as práticas identificadas acima podem ser 

concomitantes ou, ainda, é possível constatar-se outras práticas de bid rigging, cita-se 

como exemplo, a subcontratação trabalhista, a qual, coordenada de fraude a licitações 

impõe estudos e investigações detalhadas de forma cooperada entre os vários órgãos 

investigativos, visando o combate eficaz contra esta prática extremamente nociva ao 

desenvolvimento social econômico. Neste prisma, além do combate preventivo através 

de programas de fortalecimento de governança, embasados pela Lei Anticorrupção e 

programas de Compliance, outra alternativa que se mostra eficiente são os modelos 

econométricos de provas, através dos quais, a partir de estudos específicos sobre a 

estrutura do mercado econômico, e dos comportamentos dos bidders inseridos no 

certame licitatório, possibilitam identificar os praticantes que buscam burlar a 

fiscalização do Estado visando o incremento nos interesses únicos e exclusivamente 

privados. Um modelo econométrico dentro desta situação seria descrito como um 

conjunto econômico de equações comportamentais, que envolvem variáveis observáveis 

dentro do ambiente corporativo, e um termo aleatório e errático contendo todos os 

fatores que não foram incorporados ao modelo principal em análise. Além disso, tal 

modelo econométrico escolhido também contém informações relativas à existência de 

erros observacionais em variáveis de modelo, bem como sobre a especificação da 

distribuição de probabilidades dos termos aleatórios, promovendo matematicamente 

uma forma representativa passível de teste empírico por meio de estimação, teste e 

checagem, de forma que se produza um diagnóstico estatístico confiável para a 

estimativa comportamental dos membros com poder de decisão de uma determinada 

corporação. Têm-se assim a abordagem econométrica clássica (KOOPMANS, 1957), e 

a abordagem inglesa (HENDRY, 1987; SPANOS, 1989), ambas usadas como previsão 

confiável de corrupção. 
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Os programas de Compliance como fortalecimento de governança, 

integralidade e de controle da administração pública 

 

Durante a transição do Estado liberal para o Estado do bem-estar social, os 

países mais desenvolvidos da Europa assistiram a uma proliferação intensa e rápida da 

legislação penal especial, dando à pena e à criminalização um falso sentido pedagógico, 

pela qual uma determinada ação seria passível de punição para transmitir a ideia de que 

tal ato seria punível, dando assim um exemplo à sociedade. No Brasil, aconteceu 

analogamente, dada a vasta gama de leis penais e emendas registradas no Código Penal 

brasileiro. Tal modelo estampa uma fuga para o Direito Penal, sobretudo pelos diversos 

tipos penais de baixa expressividade, os quais não se constituem uma ameaça real de 

pena de prisão (OLIVEIRA, 2013, p. 249). 

A ideia de transferência ou concorrência de atividades entre Estado e iniciativa 

privada não é algo novo na sistemática brasileira, lembrando-se que, no exercício do 

princípio da livre iniciativa que foi consagrado na Constituição Federal de 1988, as 

parcerias público/privadas se tornaram uma realidade (lei nº 11.079/2004) que oferecem 

excelentes resultados, desde que praticados sob o óbice da legalidade e transparência, e 

sem embargo, já que a figura de monopólio da jurisdição não mais existe, ante a Lei da 

Arbitragem (lei nº 9.307/1996) e os avanços decorrentes do Novo Código de Processo 

Civil. Desta forma e sob a ótica deste conceito, o termo compliance tem ocupado lugar 

de destaque na doutrina nacional, em especial a partir da promulgação da lei nº 

12.846/2013 (Lei Anticorrupção), que introduziu na sistemática brasileira sanções civis 

e administrativas às pessoas jurídicas, em casos de atos lesivos contra a Administração 

Pública, incentivando assim a implantação de mecanismos e procedimentos internos de 

integralidade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidade e a aplicação de 

códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica. Não demorou muito e 

sobreveio o decreto nº 8420/2015, que regulamentou a Lei Anticorrupção, destinando 

capítulo específico ao Programa de Integridade (Compliance). É possível compreender 

o conceito direto do artigo 41, o qual dispõe: 

Para fins do disposto neste Decreto, programa de integridade consiste, 

no âmbito de uma pessoa jurídica, no conjunto de mecanismos e 

procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à 

denúncia de irregularidade e na aplicação efetiva de ética e de 

conduta, políticas e diretrizes com objetivo de detectar e sanar 
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desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a 

administração pública, nacional ou estrangeira. 

 

O instituto do compliance pode ser compreendido sob duas perspectivas, a 

primeira, subjetiva – verificada no âmbito privado de cada empresa – que pode ser 

entendida na implantação de regulamentos internos, com a adoção de boas práticas e a 

aplicação de mecanismos de conformidade com a legislação pertinente à área de atuação 

da empresa, visando prevenir ou minimizar práticas ilícitas. Na segunda, de ordem 

objetiva, devem ser observados os artigos 9º e 10º, da lei nº 9.613/1998, que dispõem 

sobre a identificação de clientes e manutenção de registros e traça diretrizes sobre a 

comunicação de operações financeiras (BENEDETTI, 2013, p. 4). Atenta-se para um 

novo modelo regulatório do setor empresarial, onde as organizações privadas estão 

passando por uma transformação (autorregulação), a fim de atenderem as exigências 

legais e estarem em conformidade com as normas brasileiras. Nesse sentido, destaca-se 

que, após as denúncias de práticas de bid rigging na Petrobras, empresa estatal brasileira 

de economia mista, o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva estão 

atualmente em processo de implementação das perspectivas objetivas e subjetivas das 

normas de Compliance para a devida reestruturação da empresa em âmbito nacional e 

mundial para uma gestão mais transparente e devidamente adaptada às expectativas 

atuais”. 

 

Conclusão 

 

As licitações fraudulentas categorizadas de forma internacional sob a designação 

geral de Bid Rigging têm um histórico de repetição periódica no mundo empresarial 

brasileiro, sendo a prática antiga e conhecida pelos governantes, diretores executivos e 

pela população em geral, caracterizada principalmente por modalidades como ganhos 

por camuflagem (cover bidding), supressão de ganhos (bid supression) e alternamento 

de ofertas (bid rotation). O programa de Compliance empresarial, desde que 

devidamente estimulado com benefícios governamentais direcionado às empresas que o 

implementarem, poderá, num futuro próximo, se constituir como importante ferramenta 

de combate à corrupção endêmica brasileira. 
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